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R E S U M O 

LEGITIMIDADE E CRISE DO SERVIÇO SOCIAL. 
Um Ensaio de Interpretação Sociológica da Profissao. 

Marilda Villela Iamamoto 
Orientador: Prof. Dr. Oriowaldo Queda 

A presente dissertação apresenta uma análise 
sociol6gica da profissão de Serviço Social frente is relações 

sociais, referenciada ao contexto de aprofundamento do capit_! 
lismo na sociedade brasileira. Objetiva explicitar o signifi
cado social dessa instituição e das práticas desenvolvidas em 

seu âmbito por agentes especialmente qualificados: os Assis -
tentes Sociais. 

�onsiste em um ensaio teórico, fruto de pesqui 
sa bibliográfica. Expõe os fundamentos analíticos do processo 

de reprodução das relações sociais e da divisão do trabalho 
na sociedade e no interior da produção, a partir de textos 
clássicos marxistas. Situa o Serviço Social nesse processo. 
como uma atividade auxiliar e subsidiária no exercício do con 
trole social e da difusão da ideologia dominante junto à ela� 
se trabalhadora. Através da prestação dos serviços sociais, 

que concretizam políticas sociais do Estado, contribui, ta� 
bém, para a reprodução da força de trabalho, participando, 
ainda, da reprodução das contradições básicas que caracteri 
zam a organização social vigente. Finalmente� problematiza a 
legitimação e crise do Serviço Social na sociedade brasilei
ra, nas três Últimas décadas, tendo por pano de fundo o signi 

ficado da questão social no capitalismo monopolista. Expõe as 
respostas dadas pela categoria profissional às novas caracte
rísticas da demanda: a atualização da herança conservadora do 

Serviço Social e a busca de ruptura com a mesma. 



vii 

SUMMARY 

LEGITIMACY AND CRISIS OF SOCIAL WORK. 

A Sociological Interpretation Essay of the Profession. 

Marilda Villela Iamamoto 

Guidance: Prof. Dr. Oriowaldo Queda 

The actual dissertation is a sociological 

analysis of the Social Work as a professional area and social 

relatioris, based on the development of the capitalism in the 

Brazilian Society. It pretends to reveal the social meaning 

of this institution and the practice developed by specially 

qualified agents: the Social Workers. 

It consists in a theoretical study, resulting 

of a bibliografical research. It exposes the analitc bases of 

the reproduction process of social relations and the work

division in society and inside the production, based on 

marxist classic texts. It places the Social Work in this 

process, as an auxiliary and subsidiary activity that 

exercises the social control and the diffusion of dominant 

ideology, over the working classes. By renderind social 

services, tha.t realize the social poli tics of the Sta te, i t 

also contributes to the working-power and the reproduction of 

basic contraditions which characterize the actual social 

organization. 

At last, it puts in doubt the legitimacy and 

crisis of Social Work in Brazilian Society, in the last three 

decades, having as background the meaning of social matter in 

monopolist capitalism. It exposes the answers of the 

professional category to the new characteristics of the 

discussion: to bring up-to-date the conservative inheritance 

of Social Work and to break out with it. 
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1. INTRODUÇÃO

A presente dissertação não é apenas um ensaio 

teórico descompromissado e alheio ã vida da autora. Encontra

se enraizado em sua trajetória profissional, constituindo uma 

análise teórica sobre uma vivência prática da profissão, acu

mulada durante �ários anos, seja através de atividades de cam 

po� de docSncia e pesquisa. Neste trabalho sujeito e objeto 

de pesquisa se confundem num só agente com os riscos e poten-: 

cialidades daí derivados. 

Este ensaio nao se configura, portanto, como 

um trabalho meramente acadêmico, cujas indagações e cujos 

fins se circunscrevam nos limites da Universidade. Passa por 

ela, como uma oportunidade de sistematização e de um distan -

ciamente crítiio do ji vivido no cotidiano da vida profissio� 

nal. Essa passagem, acoplada a uma reflexão sobre o Serviço 

Social, deu-se na busca de um suporte científico a nível das 

Ciências Sociais na tarefa de desvendar e compreender uma di

mensão de vida: a prática profissional dos Assistentes So

ciais na sociedade capitalista. 

Assim é que na seleção do tema da dissertação 

passou-se do Cooperativismo ao Serviço Social, priorizarido, 

em detrimento de uma reflexão sobre a sociedade agrária, uma 

interpretação sociológica desse exercício profissional em 
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suas conexoes com a produção e reprodução das relações so-
ciais na formação social vigente na sociedade brasileira. 

Este texto, de cunho teórico, tem por suporte 
além da vivência profissional, um trabalho sistemático de pe� 
quisa documental, levado a efeito sob os auspícios do Centro 
Latino-Americano de Trabalho Social - CELATS, durante o ano 
de 1978,  como parte de um projeto mais amplo sobre a "Histó
ria do Serviço Social na América Latina". (!) 

Preliminarmente, impõem-se algumas considera
ções sobre� peMpeczlv� de �nãll�e que orientou a abordagem 
do objeto de estudo: o Serviço Social como profissão referen 
ciada ao contexto de aprofundamento do capitalismo na socied! 
de brasileira. Através desse estudo procurou-se desvendar o 
significado social dessa instituição e das práticas desenvol 

· vidas em seu âmbito, p9r agentes especialmente qualificados:
os Assistentes_ e.Sociais. A análise sociol ógica nessa perspecti
va implicou o ·esforço de inserir a profissão no processo de
reprodução das relações sociais.

Afirmar que a instituição Serviço Social é pr� 
duto ou "reflexott da realidade social mais abrangente, expre� 
sa apenas um ângulo da questão, se considerado isoladamente. 
Por outro lado, reduzir a anflise dos elementos constitutivos 
"internos" -- que, supostamente, peculiarizam à profissão um 
perfil especÍ,fico: seu objeto, objetivos, procedimentos e têc 

(1) O projeto dessa pesquisa foi, parcialmente, publicado. Ver: M. 
V. Ianl31110to e M.C. Manrique. "Hacia el Estuclio de la História del Trabajo
Social en la Alrerica Latína". ln: Acciôn Critica n9 5, abr. de 1979, 
Celats-Jµaets, Linn, p. 53-73.A pesquisa sobre a história do Serviço· So 
cial no Brasil foi coonwnada pela autora e efetuada conjuntaoonte com 
Raul de Carvalho. Ver, M.V. Iamam:,to e R. de Carvalho. ''Relatório Final 
da Pesquisa sobre a História do Serviço Social no Brasil". São Paulo, 
1979 (não publicado). Outros resultados parciais daquele projeto mais am 
plo são o livro de autoria de A.L.Maguiiia. Désattollo CaEitàlista y Trabã 
jo·social. Peru 1896-1979. Lima, Celats, 1979 e o artigoae R. dê Carva
lho. ''Modernos Agentes dâ Justiça e da Caridade". In: Serviço Social· e 
Soêiédade Ji9 2, ano I, mar. 1980. São Paulo, Cortez"Ed., p. 43-::-71. 
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nicas de atuação, etc. -- significa extrair, artificialmente, 
o Serviço Social das condições e relações sociais que lhe dão
inteligibilidade e nas quais se torna possível e 

,. . necessario. 
Significa privilegiar a visão focalista e a histórica que per 
meia muitas das análises institucionais. A tentativa de supe
ração dessas orientações metodológicas implicou considerar que 
ét_apreensao do significado histórico da profissão só é desve!!_ 
dada em sua inserção na sociedade, pois ela se afirma como 
instituição peculiar na e a partir da divisão social do traba 
lho. Como a profissão sô existe em condições e relações so
ciais historicamente determinadas, ê a partir da compreensão 
destas determinações históricas que se poderá alcançar o sig
nificado social desse tipo de especialização do trabalho cole 
tivo (social), mais alim da aparincia em que se apresenta em 
seu próprio discurso, e, ao mesmo tempo, procurar detectar c2 
mo vem contribuindo, de maneira peculiar, para a continuidade 
contraditória da.s relações sociais, ou seja, do conjunto da 
sociedade. (�) 

Não se tem pretensão de, através deste traba
lho, chegar a uma-demonstração cabal de como o Serviço Social 
vem contribuindo, em sua evolução, para a reprodução das rel� 
ções sociais. O que se supõe viável é explicitar as ferramen 
tas teóricas que possibilitam trabalhar sob esta ótica de anã 
lise e situá-lo nesse processo. 

(,D t'M:>strar que uma instituiçê.o "reflete" ou expressa uma realidade 
mais profl.lllda e elevada, quer dizer� o inconsciente ou a história, a so
ciedade ou o Estado burgues , o economico ou o social , é uma coisa: !!!Q!.:_ 
trar como ela contribui ara a ,rodu - e re rodu ão das rela ões · so
ciais e outra coisa. • e e vre. strutura socia : epro ao s _ 
laçoes Sociais". In: M.M. Foracchi e J.S. Martins. Sociolofia e socieda
de Leituras de infro ão ã Sociolo ia . Rio de Janeiro, ivros Tecni -
cos e Cient1ficos, 1977. p. 288- • Grifos nossos. 
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Esta é uma linha de análise que não encontra 

suporte na bibliografia especializada do Serviço Social, im

plicando, portanto, a necessidade de recuperar a teoria e o 

método de analise de autores clássicos. Nesse sentido proc� 

ra-se. no decorrer do estudo, explicitar o desenvolvimento da 

lógica que preside a concepção relativa à reprodução das rel� 
ções sociais. Mais do que uma exposição, em forma didática, 

de categorias fundamentais da análise marxista, representa um 

esforço de sistematização de uma leitura dos clássicos que 

busca recuperar a dimensão da totalidade dessa teoria e méto

do, vistos de forma indissociável. Acentua-se, como diretriz 

da própria elaboração do texto, o empenho em explicitar a ar
ticulação básica e contraditória entre a essência das rela

ções sociais e sua manifestação através de formas mistificad2 

ras, mas necessárias ã expressão dos fenômenos sociais: ambas 

criadas e recriadas no próprio processo da vida social. Cabe 

situar que o usq intenso de citações -- particularmente nos 

dots capítulos iubsequentes -- teve por objetivo garantir ri

gor conceitual, funcionando, assim, como um roteiro de leitu

ra das fontes utilizadas. A exposição do processo de reprodu

ção das relações sociais e as considerações sobre a divisão 

do trabalho apresentam, necessariamente, maior nível de abs

tração, sendo, porém, indispensáveis dentro da estratégia teô 

rico-metodológica adotada para uma reflexão do Serviço Social 
face às relações sociais vigentes. 

Essas reflexões aparecem como básicas para a 

apresentação de elementos que dinamizem um debate, reforcem a 

procura de novos caminhos para o repensar da profissão, o que 

sô será frutificado mediante um esforço coletivo. Esses novos 

rumos, acreditamos, têm que partir da consideração do passado 

vivido pela profissão, o qual, submetido a uma crítica à base 

do conhecimento científico, resgate seus elementos substan

ciais. Esta é uma condição indispensável à formulação de no

vas estratégias para a ação dos agentes profissionais que se 



5 

propõem a atuar a serviço dos interesses dos trabalhadores. 

Estrat;gias que deverio apoiar-se na anilise rigorosa da rea 
lidade, superando o mero voluntarismo dos agentes individuais. 

Nesse sentido, o indagar�se sobre a legi�imidade -0o�ial da d� 
manda do Assistente Social traz à superfície um elemento es
sencial para a superação de um tipo de prática profissional 

controladora dos setores populares; procura ultrapassar a me
ra revisão de formas de atuar numa linha de modernização do 

aparato teórico-prático da instituição Serviço Social, para 

situá-la a partir das relações de força entre as classes fun
damentais da sociedade. 

Importa ressaltar, ainda, algumas condições 

que cercaram a elaboração deste trabalho. Como todo texto, 

expressa a trajetória de quem o elaborou. Assim, manifesta a 
busca de cobrir deficiências de formação teórica, inerentes 

ao ensino universitário e particularmente, à graduação em Se� 

viço Social. Implicou, portanto, em um esforço sistemático de 
superar lacunas da formação profissional de origem e incorpo

rar estudos efetuados a nível do curso de pôs-graduação, alia 
dos a uma reflexão crítica sobre a prática vivenciada. 

O fato de ser u:m campo praticamente novo de 

pesquisa e elaboração analítica trouxe dificuldades complemen 

tares ao trabalho, à medida que se defrontou com a quase ine
xistência de e�tudos sociológicos sobre o tema, especialmente 

na perspectiva analítica aqui assumida. 

A parcimoniosa referência à literatura especia 

lizada de Serviço Social deve-se aos motivos anteriormente r� 
feridos e ao fato de que tornava-se difícil e delicado sele

cionar a bibliografia incorporada nesses anos de profissão. 

Acresce-se, também, que as fontes documentais utilizadas na 

pesquisa sobre a história do Serviço Social no Brasil, que 
subsidiou este ensaio, não comportavam citação dado o caráter 

predominantemente teórico desta dissertação. 
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O segundo capítulo -- Uma Concepção Teórica da 

Reprodução das Relações Sociais -- expressa os fundamentos ana 
líticos, segundo a conc.epção marxista, para a compreensão da 
reprodução das relações sociais, como premissa fundamental p� 

ra situar o Serviço Social nesse processo. Procura-se apreen 
der a vida em sociedade em uma perspectiva de totalidade, co-
mo produção e reprodução de relações sociais historicamente 

determinadas e da� contradições que as permeiam, evitando-se 

a reificação de categorias econômicas. Ressaltam-se as expre� 

sões simultaneamente econômico-políticas e ideológicas dos 

fenômenos sociais. No desenvolvimento do texto existe uma li 

nha metodológica básica que permeia toda a exposição: desven 

dar por que, na sociedade do capital, relações sociais entre 

pessoas, enquanto personificam interesses de classe, aparecem 
como relações entre coisas, em que os sujeitos desse processo 

submergem, para transparecer, na superfície da sociedade, as 

coisas, isto f, �s mercadorias que possuem, e mediadas pelas 

quais entram em ·relação: Trata-se, portanto, de elucidar e ar 

ticular as relações sociais e as 6o�ma-0 -0oeiai-0 por intermé 

dio das quais necessariamente se expressam, ao mesmo tempo 
em que encobrem seu cariter mais substancial. O desencadeamen 

to dessa linha de raciocínio parte da mercadoria simples e de 

seu fetiche, como forma social bisica e pressuposto da socie
dade capitalista. Acentua-se, a seguir, o processo de trans -
formação da mercadoria em capital, ressaltando as novas deter 

minações do processo de trabalho enquanto processo de valori

zação do capital, de produção de mais-valia. Face ã reprodu -

ção ampliada do capital, são expressas as mistificações que 

permeiam o ciclo do capital, as relações entre capital e tra
balho. 

O terceiro capítulo está voltado para um aprQ 
fundamento sobre a divisão po trabalho na sociedade e no inte 

rior da produção, dentro de uma linha que procura apreender 
a historicidade dessa noção, isto é, compreender as formas es 
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pecíficas que assume nos vários estágios de desenvolvimento 

do capitalismo. Parte-se da divisão do trabalho na produção 

mercantil simples, especificando suas peculiaridades na prod� 

ção manufatureira e na grande indústria capitalista. Destaca

se ainda, os fundamentos da divisão do trabalho na sociedade, 

a partir do momento em que a mercadoria torna-se o elemento 

mediador das relações sociais. Este texto tem em vista subsi

diar algumas indicações, feitas nos capftulos subsequenteS,SQ 

bre a inserção da profissão na divisão capitalista do traba 
lho. 

O capítulo quarto -- O Serviço Social no Pro

cesso de Reprodução das Relações Sociais -- orienta-se no sen 

tido de situar a profissão na reprodução das classes sociais 

fundamentais, recuperando a orientação teórica supramenciona 

da para apreender essa expressão particular do trabalho cole

tivo. Representa um intento de compreender o éigni6ic4do éo

eial dessa profissão. O texto tem por objetivo básico a cons

trução de hipóteses diretrizes de trabalho. 

A prática institucional do Serviço Social, de 
mandada pela classe capitalista e por seus representantes no 

Estado para intervir junto aos trabalhadores, é apreendida co 

mo uma atividade auxiliar e subsidiária no exercício do 

trole social e na difusão da ideologia dominante. Atua, 

da, pela mediação dos serviços sociais, na criação de 

ções favorecedoras da reprodução da força de trabalho. 

con

ain

condi 

Sendo 

o exercício profissional polarizado pela luta de classes, o 

Serviço Social também participa do processo social, reprodu -

zindo as �ontradiç5es pr5prias da sociedade capitalista, ao 
mesmo tempo e pelas mesmas atividades pelas quais é chamado a 

reforçar as condições de dominação. Se, de um lado, o profi� 

sional é solicitado a responder às exigências do capital, de 

outro, participa, ainda que subordinadamente, de respostas às 
necessidades legítimas de sobrevivência da classe trabalhado 

ra. Procura-se, pois, apreender o movimento contraditório da 
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pritica profissional no jogo das forças sotiais presentes na 
sociedade. Subsidiando o desenvolvimento analítico das hip8t! 
ses, são ressaltadas algumas características do agente profi� 
sional nas relações sociais; as fontes de legitimidade de sua 
demanda, a condição de trabalhador assalariado e de intelec 
tual, o suporte simbólico que, dominantemente, sustenta a atu!_ 
ção técnica, etc. Como o Assistente Social atua na implement!_ 
çio de medidas de-polftica social concretizadas atravis dos 
serviços sociais, procura-se marcar o significado desses ser
viços na sociedade burguesa, na Ótica do capital e do traba
lho. 

No Último capítulo, de caráter conclusivo, ca 
racteriza-se o processo de legitimação e crise do Serviço So 
cial na sociedade brasileira nas três Últimas décadas. Como o 
surgimento e desenvolvimento dessa instituição é vista neste 
ensaio a parth· do prisma da "questão social u, isto é, da 
pansão do proletariado com expressão política própria, 

ex 
colo 

ca-se em relera as novas peculiaridades da "questão social" 
no capitalismo monopolista. Numa conjuntura histórica marcada 
pelo autori tar.ismo, e pela pauperização crescente da classe 
trabalhadora, o tratamento dessa questão passa a ser presidi
do pela articulação entre repressão e assistência, subordina� 
do-a aos preceitos da doutrina de segurança nacional e aos re 
quisitos da ac�mulação. n dentro desse panorama que são res
saltadas as re:spostas dadas pela categoria profissional às n,2. 
vas características da demanda: a atualização da herança con
servadora do Serviço Social e a busca da ruptura com a mesma. 
Condicionando essas respostas considera-se algumas particula
ridades do Assistente Social como intelectual. Caracteriza-se 
o pensamento e a utopia conse.rvadoras incorporados pelo Servi
ço Social desde suas origens. A atualização dessa herança se
traduz numa modernização da in�tituição, para atender aos re
quisitos da acumulação capitalista e como garantia de renova
ção de sua legitimidade junto as instâncias mandatárias. Es-
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sas mudanças são vivenciadas por uma expressiva parcela do 

meio profissional como "crise" profissional, que se resolve 

no mero aprimoramento técnico-operativo da prática de Serviço 

Social. Por outro lado, segmentos minoritários de Assistentes 

Sociais passam a questionar a própria legitimidade da demanda 

que lhe é apresentada, buscando reorientar sua prática segun

do os interesses sociais daqueles setores que são o alvo de 

sua intervenção, isto é, os trabalhadores, na tentativa de 

ruptura teórico-prática com a herança conservadora do Serviço 

Social. Aí, a "crise" profissional não se resolve apenas no 

àmbito estrito da profissão por tratar-se de uma questão emi

nentemente política, cujos rumos dependem da correlação de 

forças entre as classes sociais na sociedade e frente 

quais cabe ao profissional posicionar-se, somando-se 

que lutam por conquistar um novo lugar no cenário da 

ria. 

as 

àqueles 

histó-
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2. UMA CONCEPÇÃO TEÕRICA DA REPRODUÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS

Para situar o significado da profissão de Se! 

viço Social no processo de reprodução das relações sociais, 

faz-se necessário, inicialmente, procurar apreender o movime� 

to no qual e através do qual se engendram e se renovam as re

lações· que pecullarizam a formação social capitalista. Buscar 
detectar no processo da vida social sua realidade substancial 

e as formas que n�ves te é uma tarefa preliminar. 

neste referencial teórico que fornecerá os 
subsídios para análise do objeto .de estudo. Trata-se, portan

to, de um primeiro nível de reflexão mais geral e de maior ní 

vel de abstração, para, em seguida, voltar à profissão, cap

tando-a na sua significação histórica. 
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2 .1. A Pro·dução Capita:Ifs·ta: ·é ·Pro·duçi•o·· e Repr'odução das Re 
lações Sociais de Pr·odução ·e.!) 

g na vida em sociedade que ocorre a produção. 
A pltoduç.ã.o e uma. a.t�vida.de .õoc.,i..a.l. Para produzir e reproduzir 
os meios de vida e de produção, os homens estabelecem determi 
nados vínculos e relações mútuas, dentro e por intermédio do& 
qua is exercem uma ação transformadora da n atureza, ou seja. 
realizam a produção. A produção do  indivíduo i solado é uma 
abstração. A relação entre os homens na  produção e na  troca 
de suas atividades varia de acordo com o nível de desenvolvi
mento dos meios de produção. Ta is relações se estabelecem, 
portanto, em condições históricas determinadas, nas quais os 
elementos da produção articulam-s e  de forma específica. As
s im sendo, a. p1tcduç.ã.o -ó o c.ia.l ê e..6.6·e.nc.,i..a.lme.nte. hi.6tÕJt-i..c.a.. 
Aqui, trata-se de uma produção s ocial na  sua especificidade: 
a produção capital ista. 

" ( ••• ) as relações sociais , de acordo com as quais os 
indivíduos produzem, as relações sociais de produção 
alteram-se, transfo�se com a mdificação e o de-. 
senvolvinento dos neios materiais de produção, das 
forças produtivas. Em sua totalidade as relações de 
produção fonnam o que se chama relações sociais: a so 
ciedade ·e, particulannente, uma sociedade num deter.nu 
nado estágio de desenvolvinento histórico, uma socie-=

dade com um caráter distintivo particular ( ••. ) O Ca
pital tanbém ê uma relação social de produção. J! uma 

. · relação burguesa de produção. relação de produção da 
sociedade burguesa." @ · 

O processo capitalista de produção expressa,  
portanto, uma ma�eira historicamente determinada dos homens 
produzirem e reproduzirem as condições materiais da existência 

(!) Esta concepção está presente no conjunto das obras de Karl Mane. 
Ver especialJne11te: K. Marx. El.Capital. ·crítica·de·1a·Ecórtpmía Política. 
México, Pondo de Cultura Economica, 2a. ed. • Sa. reinpressao. · 3 toms. 
1975; El �j.tal, libró I, CapítUlo VI gnêditol • Buenos Aires, Siglo 
XXI. 3a. e · , · 1973; ''Trâbalho assalaria e capital." ln: K. Mane e F. 
Engels.· Téxtos· 3. São Paulo, Ed. Sociais, 1977. p. 60-'!T!. 

(6) K. Marx. ''Trabalho ••• ", QP. cit., p. 69. 
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humana e as relações sociais através das quais levam a efeito 
a produção. N·este processo se reproduzem, concomitantemente ,as 
idéias e representações que ·expressam estas relações e as con
dições materiais em que se produzem, encobrindo o antagonismo 
que as permeia. 

Assim, a produção social nao trata de produção 
de objetos materiais, mas de relação social entre pessoas, en
tre classes sociais que personificam determinadas categorias 
econômicas. (�_) 

Na sociedade de que se trata, o capital é a re 
lação social determinante que dá a dinâmica e a inteligibilida 
de de todo o processo da vida social. 

Sendo o capital uma relação social , supõe o ou  
tro termo da relação: o trabalho assalariado, do mesmo modo 
que este supõe o capital. Capital e trabalho assalariado são 

uma unidade de diversos; um se expressa no outro, um r ecria  o 

outro, um nega o outro . O capital pressupõe como parte de si 
mesmo o trabalho assalariado. 

"Cepi tal não é uma coisa material , mas uma deteminada 
relação so::ial de produção, correspondente a uma deter .. 
minada fónnação histórica da sociedade, � toma corpo 
em uma coisa material e lhe infunde um carâter social 
específico. O capital é a soma dos meios materiais de 
produção produzidos.to c.onjunto do-6 me..lo-6 de pJWdu.�ão 

. c.onvVLtldo-0 em c.a.pLta,t, qu.e em -6..l, -tem ,tão pou.c.o de ea..-

. · pltol. como o owr..o e. a pJta.ta., e.orno tai1, , de dhthw.o. E 
o conjunto éaJ me.-lo-0 de plwdu.�Õ.lJ monop0Uza.do4 po� wna
de.tetunlncula. pM.te. der.. J..oci.eda.de., o-6 pMdu.to.6 e tU c.onrU
ç.õu de. e:teli.c1.ci.o da 6chçet de ;t:Jc.aba.lho -óab-6.tantiv.à.da.6
61tente. êi.. 601iç.a, de. :ótabol.ho v.lva e a que u-te anta.gon.l6-
mo pe.Mon..lá.lca c.omo c.ap..i;ta1.. 11 (,i)

(3) "A economia não trata de coisas , mas de relações entre pessoas, e
em úftima instância entre c�asses sociais; eni>ora estas relações estejam 
sempre ligadas a coisas e apareçam como coisas." F. Engels. "Contribuição 
à Crítica da Economia Política" de Karl Marx. In: K. Marx e F •. Engels. 
Textos 3. São Paulo, Ed. Sociais. p. 311, 1977.-

(!) K. Marx. El C$ffiital. Crítica de la Economia Política, op. cit., t. 
III, p. 754. 

·• �-� ·.•. 
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A reificação do capital, isto é, sua identifi
caçao com coisas materiais (os meios de produção) é típica da
queles que não conseguem distinguir as for mas em que as rela
ções se expressam destas mesmas relações. O capital se expres
sa através de mercadorias ( meios de produção e de vida) e do 
dinheiro. Estas formas que o representam são neQebbâ4iab por
que criadas e recriadas no movimento mesmo da produção. Tais 
formas exteriores·são aparências necessárias que fazem parte 

dos próprios fenômenos, através das quais se manifesta a subs-

tância real dos mesmos. Ao mesmo tempo que as expressam, as 
encobrem,  pois as relações aparecem invertidas naquilo que 
realmente são: aparecem como relações entre mercadorias, embo
ra não sejam mais que expressões de relação entre classes so 
ciais antag&nicas. 

As relações sociais aparecem, pois, mistifica
damente, como relações entre coisas, esvaziadas de sua histori 
cidade. A reificação do capital é, pois, a forma mistificada em 
que a relação social do capital aparece na superfície da socie 
dade. (i) 

Cabe, porém , a indagação: Potc. que a ptc.oduç.ão e 
4eptc.oduç.ão do capital� uma tc.ela�ão �oc�al h�-0to4.lc.a.mente dada 
qu.e apa.tc.ec.e QO mo p4o duç.ão e. 4epn.o duç.ão de c.o.l.& a.-0? 

Para responder a esta questão, vamos partir do 
capital como mercadoria, tentando desvendar o mistério que ac<J!!! 
pa.nha esta forma social típica da sociedade burguesa. Em segui:_ 
da, procuraremos detectar em que condições as mercadorias se 

(5) "Os economistas, prisioneiros das representações nas quais se mo

vem os asentes capitalistas de produção, incorrem em um nquid pro quo" du
plo, porem reciprocamente condicionado. Por uma parte, transformam o capi
tal, de relação em uma coisa, em um conjunto de mercadorias, as quais, na 
medida em que senrem como condições de novo trabalho, se denominam capi
tal ( ... ) Por outra parte, transformam as coisas em capital, isto é, con
sideram a relação social que se representa nelas e através delas como uma 
propriedade . que corresponde à coisa enquanto tal, tão logo a mesma ingres
sa como elemento no processo de trabalho ou no processo tecnológico." K.

Marx. El Capital, libro I, _cap. VI, op. cit., p. 3, nota 3. 
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transformam em capital, desvendando o q ue ocorre no mercado e 

no processo de trabalho característicos da sociedade capitali� 
ta. Finalmente, nos deteremos na reprodu ção do capital  como re 
produção ampliada das re lações de domi nação e as mistificações 
que a acompanham. 

A partir deste quadro analítico poderemos le
vantar algumas hipóteses sobre o Serviço Social e a Reprodução 
das Relações Sociais. 

2.2. O Capital como Relação Soci al 

2.2 .1. O Capital e a Forma Mercadoria(�) 

O Capital -0e expne-0-0a -0ob a óonma de men�ado
�a-0: me�o-0 de pnodução (matéri as-primas e au xiliares e instr u  
mentos de trabalho) e me�o-0 de vida necessârios à r eprodução 
da Força de Trabalho. 

As mercadorias são objetos úteis, produtos de 
um trabalho de qualidade específ ica (trabalho úti l concreto), 
que atendem a necess idades sociais; como objetos Úteis, de qua 
lidades materiais diferenciadas, sio valo4e4 de u-00. O valor 
de uso; a própria materialidade da mercadoria e se r ealiza no 
consu mo dos objetos úteis . 

® "A riqueza das sociedades onde impera o regime capitalista de pro
dução se nos parece como 'um imenso arsenal de mercadorias e a mercadoria 
como sua fonna elementar'. Por isso nossa investigação parte da mercado
ria." K. Marx. El Ca{?ital. Crítica de la Economia Política, op. cit., t.I , 
cap. I ,  p. 4. Porem e sob a hegemonia ão capital indi.ístrial que a mercado
ria se transforma em forma geral e necessária, não só dos produtos do tra
balho, mas também das condições de produção {meios de produção , Força de 
Trabalho); o nn.mdo da mercadoria atinge a propria Força de Trabalho, que 
passa a encontrar-se no mercado para ser comprada e vendida, dotada de sua 
qualidade específica de ser uma mercadoria cujo valor de uso possui a vir
tude particular de ser fonte de valor, de modo que consunú-la · significa 
realizar trabalho e, portanto. criar valor. 

Esta parte do texto está ftmdamentalmente baseada na obra supra referi 
da, t. I, cap. I, p. 3-55: partimos da mercadoria simples. porque esta é ã 
premissa bâsica para que os produtos ingressem no ciclo do capital. 
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"Os valores de uso fonnam o c.oYl-teü.do mateJvi.a1. da ;úque
za.� qualquer que seja a 6oJona �oe,.la,l desta. No tipo de 
sociedade a que nos propom:>s a estudar, os valores ·de
uso , são, ademais • o suporte material dos valores de 
troca." (Z) 

Mas as mercadorias não são apenas valores de 

uso; sao grandezas ou magnitudes sociais que têm em comum o fa 

to de serem produto do trabalho humano geral e indiferenciado 

(trabalho abstrato); são va.loJt.e.6 enquanto materialização de 

força humana de trabalho. Enquanto grandezas sociais não se 

distinguem por sua qualidade, mas pela quantidade de trabalho 

que têm incorporado. São valores que se medem pelo tempo de 

trabalho socialmente necessário, (!) incorporado na sua produ

ção. E esta "substância comum" que viabiliza que objetos úteis 

de qualidades diversas sejam trocados numa relação equivalente. 

O valor das mercadorias só se expressa na relação de troca. Na 

expressão dos valores se distinguem dois pólos: a mercadoria, 

cujo_valor se expressa (forma relativa), e aquela em que se ex 

pressa este valor (forma equilavente).Assim é que a proporçao 

em que as mercadorias são trocadas se expressa numa relação 

quantitativa de mercadorias, em que uma classe destas assume a 

função de equivalente; isto é, representante do valor das demais 

mercadorias que entram na relação de troca . Historicamente, e�

te papel de equlvalen�e geJt.a.l, de forma de expressão do valor 

das mercadorias, aderiu-se ao ouro que se converteu em mercado 

ria dinheiro. · 

CD K. Marx. El Capita�. Crítica de la Economia Política, op. cit,, t. 
I, cap. I, p. 4. 

@) ''Tempo de trabalho socia'.lnente necessário é aquele que se requer 
para produzir um valor qualquer, nas condições nonnais da produção e com 
o grau médio de destreza e intensidade de trabalho illJ)Crantes na ... socieda
de." K. Marx. El Capital_. Crítica de la Economia Política, op. cit., t. I,
cap. I, p. 6 e 7.
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Os produtos assumem. historicamente, a forma 

de mercadoria porque são produtos de trabalhos privados que n� 

cessitam ser trocados. (�) São va.lo1te..6 de u1.>o pa..11.a. ou.t:ILo.6, en

quanto, para seu possuidor, não têm outra utilidade que a de 

ser valor de troca e, portanto, meio de troca. Porém, sendo as 

mercadorias produto de trabalhos privados, têm um ea11,â,t:e11, .60-

eial que decorre do fato de que: 

a) por um lado, sendo produtos de um trabalho

Útil, têm que satisfazer uma determinada necessidade social e, 

portanto, integrar-se no trabalho c oletivo da sociedade, den

tro da divisão social do trabalho; 

b) por outro lado, este trabalho só pode satis

fazer uma necessidade de seu produtor à medida que possa ser 

trocado por outro trabalho Útil, que lhe seja equivalente (já 

que são não-valores de uso para quem os produz e, sim, para 

outros). Para que seja possível a troca de produtos de qualida 

des diferenciadas, fruto de trabalhos de qualidades determina

das,. tem-se que abstrair da .desigualdade real destes trabalhos 

materializados nos objetos para que apareça, subjacente a eles, 

sua igualdade a todos os outros tipos d e  trabalho, enquanto de� 
gaste de força humana de trabalho - - trabalho humano geral. 

(9) "Para que estas coisas se relaçionem umas com as outras, é neces
sário-que seus guardiães se relacionem entre si como 'personas' cujas von
tades moram naqueles objetos. de tal modo que cada possuidor de uma mercã=" 
doria só possa apoderar-se da de outro por vontade deste e desprendendo-se 
da sua própria; isto é, por meio de um ato de vontade conn.un a anhos. :S ne
cessário, por conseguinte, que ambas as pessoas se reconheçam como proprie 
târios privados. 

-

Esta relação jurídica que tem por fonna de expressão o contrato, e 
ache-se ou não legalmente regulamentada, é u ma relação de vontãêle em que 
se reflete a relação econômica. O conteúdo desta relaçao jurídica ou de 
vontade ê o da relação econômica mesma. Aqui, as pessoas so existem umas 
para as outras como representantes de suas mercadorias, isto ê , coJOO po�
suidores de mercadorias." K. Marx. El Capital. Crítica de la EconomJ.a 
Política, op. cit., t. I, cap. II, p. 48. Gritos do autor 
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Este duplo caráter social do trabalho é o que 
permite aos di versos produtores equip ararem seus produtos no 
ato da troca como valores. O que fazem, ao trocar suas mercad2 
rias, é equiparar seus diversos produtos como modalidades do 
mesmo trabalho, embora não o saibam. (10). 

Nas relações que os homens estabelecem atr avés 
da t roca d e  seu s  tr abalhos equivalentes, materializados em ob
jetos , o car áter soc i al de seus tr abalhos aparece como sen d o 
relação ent re os  produtos d e  seus trabalho s ,  entre coisas, in
dependentes de seus prod utores. (!.!) 

O que apa rece como relação entre objetos ma te-
riais ê uma relação social concreta  entre homens oculta por 
trás das cois as. 

Constata-se, pois, um caráter misterioso d a s  
mercadorias, mistério esse que faz com que as relações soci a is 
entre pessoas , �xpressas através de relações materi ais entre 
coisas, apar eçam invertidas. Ist o ê, apareçam como rel ações m� 
teriais entre pessoas e rel ações sociais entre coisas, alheia s  
de seus prod u tores. De onde decorre esse caráter mister ioso das 
mer cadorias? 

. QQ) K. Marx, El Capital. Crítica de la Econonúa Política, op. cit., 
t. I , cap. I , p. 39.

(11) "A fonna mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho
em queesta fonna se corporifica, não tem nada a ver com seu caráter físi
co nem com as relações materiais que d este caráter se derivam. O q ue aqui 
reveste, aos olhos dos hoirens, a forma fantasmagórica de uma relação entre 
objetos materiais não ê mais que uma relação social concreta estabelecida 
entre os mesmos homens. Por isso, se quisennos encontrar tm1a analogia a es 
tes fenômenos teremos que remntar às reg iões nebulosas do mundo d a  reli':° 
gião, onde os produtos d a  mente humana assemelham-se a seres dotados de vi 
da própria, de existência independente e relacionados entre si e com·os h� 
mens. Assim acontece no num.do das mercadorias com os produtos da mão do ho 
mem. A isto eu chamo fetichismo, sob o qual se apresentam os produtos dÕ 
trabalho. Tão logo se criam na fonna de mercadorias, e que é ins�arâvel , 
consequentemente, deste modo de produção. K. Marx. El Capital. Critica de 
la Economia Política, op. cit., t. I, cap. r� p. 38. 
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Ao r e s pon der a e sta questão, o autor afirma 
nao decorrer nem do va lor de u so, nem das determi nações de seu 
valor, mas sim da própria 6o�ma mercadoria. Isto porque, na 
mercadoria, 

"a igual dade dos trabalhos humanos fica disfar çada sob 
a forma de igual dade dos produtos do trabalho como val2_ 
res; a medida por meio da duração, de dispêndio da for
ça humana de trabalho, toma a forma de quantidade de 
valor dos produtos do trabalho; finalmente, as relações 
entre os produtores , nas quais se afirma o caréter so 
cial de seus trabalhos, ass'l.UOOm a forma de relação so-=

cial entre os produtos do trabalho." (11) 

E ste f etiche da mercadoria sim p l es r eaparece 
sob novas f ormas e novas determi naç ões na mercadoria produto 
do capital, dan do origem ao que o au tor denomi na "mi sti f icação 
do capital". 

2.2.2. A Tran sformação da Mercadoria em Capital 

O valor capital s e  e x pres sa em mercadorias: 
meios de  produção e meios de s ub si stência. Mas nem toda -0oma 
de me�cado�ia-0 ê capital. (13) O capital s upõe o mono pólio dos 
meios de pro dução e de s ubsistência por uma parte da socieda-

-�" 

de -- a c las se capitali sta -- em conf ronto com os trabalhado-
r es des providos das con dições materiais neces sirias i mat eria
l ização de seu trabalho. Supõe, o trabalhador , que, para sobre 

(12) Adotou-se aqui a tradução brasi leira: O Ca�tal -- Crítica da 
Economia Política. Livro I, v. I, 3a. ed. Trad .  de ginaldo Sant'ÃÍma.Rio 
dê Janeiro, Civilizaçao Brasi leira, 1975. p. 37. 

(13) "Como, então uma soma de mercadorias, de valores de t roca, se 
transiõnna em capital? Conservando-se, multiplicando-se como for,ça social 
independente, isto ê, como força de uma :earte da sociedade, atraves da 
troca pela força de trabalho imediata, viva. A existencia de uma classe 
que possui apenas sua for ça de tiabaTho e uma condição preliminar necessá
ria ao capital. :S exc lusivamente o dcmínio do trabalho acunw.ado, passado, 
materializado, sobre o trabalho imediato, vivo, que tran sfonna o trabalho 
aCUlllllado em capital". K.Marx. "Trabalho assalariado e capital", op.cit., p .70. 
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viver, só tem a vender a sua força de t rabalho. O capital -0u
põe o t4abalho a-0-0ala4iado e e-0te, o capital. (14)

O capital na sua forma elementar de dinheiro ou 
mercadoria so e potencialmente capital; deve se transformar em 

capital real e efetivo no processo de produção, mediante a in 

corporação da força de trabalho viva, que conserva os valores 

das mercadorias que ingressam no processo produtivo e cria no

vos valores. 

Enquanto o dinheiro representa uma sorna 
de valores, isto é ,  tem urna magnitude constante, o capital 

urna soma de valor que tende a crescer. g empregado tendo 

dada 

em 

vista a sua conservação e o seu engrandecimento. O produto da 

produção capitalista não é apenas um valor de uso, nem um pro

du to que tem valor de troca. "Seu produto é a mais-valia; ou 

seja, seu produto são mercadorias que possuem mais valor de 

troca , isto é, representam mais trabalho que o que foi adiant� 

do para a sua produção sob a forma de mercadoria ou de d inhei

ro." (15) A função específica do capital é a produção de um 
sobrevalor ou de um valor maior que aquele adiantado no início 

do ciclo produtivo. Este sobrevalor ou mais-valia é o f im e o 

resultado do processo capitalista de produção. Significa subs
tancialmente  materialização de tempo de trabalho excedente, 

trabalho não pago apropriado pela classe capitalista. (!2_) 

(14) � nossa intenção desenvolver conceitualmente esta afirmativa ini
cial. O desenvolvimento do raciocínio que aqui se segue está baseado prin
cipalmente em K. lvtarx. El Capital, libro I, capítulo VI (Inédito). op.cit., 
p. 4-101.

(15) K. Marx. El Capital, libro I, capítulo VI (Inédito), op. cit., p .
. 33. 

(l&.) "O único que distingue uns tipos econômicos de sociedade de ou
tros e a fonna em que este trabalho excedente é arrancado do produtor ime
diato -- o trâbalhador ( ... ) " K. Marx. El Capital. Critica de la Economia 
Política, op. cit.,  t. I, cap. VII, E· 164. 

E ainda: "O trabalho excedente nao foi inventado pelo capital. Onde 
quer que uma parte da sociedade possua o monopólio dos meios de produção 
nos encontramos com o fenômeno de que o trabalhador, livre ou escravizado, 
tem que acrescentar ao tempo de trabalho necessário para poder viver tuna 
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A transformação do dinheiro em capital decom
põe-se em tr�s processos inter-relacionados, mas independentes, 
no tempo e no es paço. O primeiro: a compra  e venda dos meios 
de produção e da força de trabalho que se desenvolve no merca-
do. O segundo, que se efetiva no process o de produçio onde, 
mediante o consumo produt ivo da ca pacidade de trabalho, os 
meios de produção transformam-se em produtos , o s  quais, além 
de conterem o valor do capi tal adia ntado, contêm, ainda, a 
mais-valia criada. Tem-se aí a produção e reprodu ção de c api
tal. E o terceiro p r oces so, que oc orre novamen te na  órbita da 
circulação, onde se reali za o valor do capital e da mais-valia, 
mediante a transformação de mercadoria em dinheiro .  C.!.Z) 

No primeiro process o tem-se a transformação do  
dinheiro nas mer cadorias que contituem os fatores de produção. 
� um at o de troca de mercadorias , premissa do processo glo b al 
de p rodução .  O valor capital ingres sa no p rocesso de produção 
sob a forma de meicadorias determinada s, reves t indo a dupla foE 
ma de valores de uso e de troca, nas quais intervê m determina
ções mais complexas que as diferem da mercadoria simples .  

E nquanto as mercadorias isoladas devem ter 
qualque� valor de uso, de modo a a t ender a uma necess idade so-

quantidade de tempo suplementar, durante o qual trabalha para produzir os 
meios de vida destinados ao proprietário dos meios de produção, dando no 
mesmo que este proprietário seja ( ••. ) ateniense, teocrata, etrusco, o "ci 
vis romanus", o barão normando, o escravista norte-americano, o boiardÕ 
da Valâquia, o proprietário de terras moderno ou o capitalista. Sem dúvida, 
é evidente que naquelas sociedades econômicas em que não predominava o va
lor da troca, mas o valor do uso do produto, o trabalho excedente se acliã=
va circunscrito a um setor mais ou menos amplo de necessidades, sem que do 
caráter mesmo da rodu ão brote uma fane insaciável de trabalho exceden
te. . rx. Capital. r1t1ca e la conomia Politica, op. cit., t. , 
cap. VIII, p. l8l.

(Q) '�E todo este processo, a transfónnação do dinheiro em capital, � 
ra-se na Ôroita da circulação e não opera nela. Opera-se por meio da cir
allação, pois está condicionada pela conpra de força de trabalho no merca
do de mercadorias. �ao se opera na circulaçao, porque este processo não 
faz mais que iniciar o processo de valorização, cujo centro reside na órbi 
ta da produção." K. Marx. El Capital. Crítica de la Econonúa Política, op. 
cit., t. I, cap. V, p .  145-6. 



21 

cial, a forma valor de uso do capital é determinada pela natu
reza do processo de trabalho, devendo constituir-se dos eleme� 
tos do mesmo: objetos e meios de t rabalho. Deve constituir-se 
de meios de produção objetivos (instrumento de produção. maté
rias-primas e auxiliares) e força de trabalho com uma especia
lidade determinada. correspondente ao particular valor de uso 
dos meios de produção, capaz de transformá-los em produtos. E� 
ta força de trabalho é a condição subjetiva da produção.  (!!) 

A transformação do dinheiro em capital 
portanto, que os possuidores de dinheiro encontrem no 

exige, 
mercado 

~ .. 

nao so os meios objetivos de. produção como mercadorias, mas 
também uma mercadoria especial; a força de trabalho, cujo va
lor de uso tem a qualidade de ser fonte de valor, isto é, cujo 
consumo é ao mesmo tempo materialização de trabalho e, portan
to, criação de valor. 

Tal fato supõe que o capitalista encontre no 
mercado o trabalhador livre, (�) is.to é, livre de outros vín
culos de dominação extra-econômicos, proprietário de sua pes
soa, a fim de que possa enfrentar-se no mercado com os possui
dores do dinheiro, em uma relação entre possuidores jurídica -
mente iguais de mercadorias, através das quais entram em rela
ção (o dinheiro,  expressão dos meios de subsistência, e a for
·ça de trabalho): o proprietário da força de trabalho a cede ao
comprador pa ra o seu uso durante certo período de tempo. Esta

@ "Entendemos por capacidade ou força de trabalho o conjunto de con 
<lições físicas e espirituais que se dão na corporeidade, na personalidade 
viva de um homem e que este põe em ação ao produzir valores de uso de qual 
quer classe." K. Mane. El Capital. Crítica de la Economia Política, op.
cit., t. I, cap. IV, p. 121. 
--Q2.) "Para converter o dinheiro em capital, o possuidor do dinheiro 
tem. pois, que encontrar-se no mercado, entre as mercadorias, com o traba
lhador livre; livre em tnn duplo sentido. pois de um lado terá que poder 
dispor livremente de sua força de. trabalho como sua própria mercadoria; e 
de outro lado não deve ter outra mercadoria para vender; deverá encontrar
se, portanto, livre de todos os objetos para realizar por conta própria 
sua força de trabalho." K. Mane. El Capital. Crítica de la Economia Polí
tica, op. cit., t. I, cap. IV, p. 122.
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é a con dição para que se mantenha como proprietário de sua mer 
cadoria, podendo tornar a ven dê-la. A esta con dição se alia ou 
tra, qual seja. o t rabalhador (classe trabalhadora) se vê ob1t.i 
gado a ven der, para sobreviver ,  a Única mercadoria que possui: 
sua força de trabalho. Ou seja, ven de parte de si mesmo, jâ 
que de outro lado se lhe en f rentam como p1t.op1t.iedade alheia to
dos os meios de produção  e con dições de trabalho nece ssários à 
materialização de seu trabalho, assim como os meios necessá

rios à sua subsistên cia. 

Para sobreviver, o homem precisa produzir os 
seus meios de subsistên cia e, para isso, tem que dispor dos 
meios necessários à sua pro dução. Quando o trabalhador está 
desprovido dos meios de p rodução, estâ, também, desprovido dos 
meios de subsistên cia. À medida que estes se contrapõem ao tr� 
balhador, como propriedade alheia mon opolizados por uma parte 
da sociedade -- a c lasse capitalista -- n ão lhe resta outra a! 
ternativa senão ven der parte de si mesmo em troca do valor e qui 
valente aos meios necessários para sua subsistência e de sua 
família, (�) expressos através d a  forma do salário. A condi
ção histórica para o surgimento do capital e o pressuposto es
sen cial para a transformação do dinheiro em capital é a exis
tên cia no mercado da força de trabalho como mercadoria. 

(20) Segundo M�rx, o valor da força de trabalho é determinado com o
de quãiquer outra mercadoria, isto é, pelo tempo de trabalho socialmente 
necessário para sua produção, incluindo a sua reprodução. Como a for�a de 
trabalho não existe separada do indivfduo, sua produção corresponde a pro
dução e à reprodução do trabalhador. Neste sentido, o valor da força de 
trabalho equivale ao tempo de trabalho necessário para a produção dos meios 
de subsistência indispensáveis para a satisfação de necessidades básicas 
do trabalhador e de sua família (alimentação, educação, habitação, etc.). 
Inclui a reprodução da prole do trabalhador, pois , para que a força de tra 
balho se renove continuamente no mercado cano mercadoria, é necessário que 
seu vendedor se perpetue através da procriação. O mínimo vi tal para aten
der as necessidades bâsicas e o modo de safistazê-las varia de acordo com 
o nível de rultura de um país e com os hábitos, condições e exigências da
classe trabalhadora. O valor da for�a de trabalho contém um dado históri
co-moral, sendo um fator fixo numa epoca e país determinados. K. Marx. El
�'1itaL Críticé:l__de. la _ _Economí.a Política, op�-c�h, t. I � cap. IV, p. 124-

Res�o livre;. 
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Na esfera da circulaçio de mercadorias se esta 
belece uma relação contratual -- de compra e venda -- entre pos 
suidores juridicamente iguais de mercadorias equivalentes: a 
força de trabalho e os meios de subsistência sob a forma de di 

nheiro. Mas o que ocorre na esfera de produção? 

O processo de produção do capital considerado 
como um processo que. por meio do trabalho útil, cria novos v� 
lores de uso, é um P4oce�-00 de T�abalho. (ll) Mas é um proces

so de consumo da força de trabalho pelo capitalista. Assim se� 
do, é um processo de trabalho com características específicas, 

historicamente diferenciadas, já que: 

a) As mercadorias compradas pelo capitalista  
para serem consumidas no processo de produção são sua p4op�ie
dade; é o seu dinheiro transformado em mercadorias . ! um modo 
de existência de seu capital sob a forma em que realmente pode 

funcionar como capital. Isto se aplicaria também ao trabalho? 
A força· de trabalho em ação -- isto é, o trabalho -- ê uma fun 

ção pessoal do trabalhador, enquanto gasto de sua força vital, 
realização de suas capacidades produtivas. Porém, enquanto cria 
dor de valores, pertence ao capitalista que comprou a força de 
trabalho para empregá-la, produtivamente, durante um certo pe
ríodo de tempo. A força de trabalho é uma potência que só se 

exterioriza em contato com os meios de produção; sô sendo con
sumida, ela cria valor. O consumo da força de trabalho perten
ce ao capitalista, do mesmo modo que lhe pertencem os meios de 
produção. 

(21) "( .•• ) No processo de trabalho a atividade do homem consegue, va 
lendo::-Se do instrumento correspondente, transformar o objeto sobre o quaI 
versa o trabalho, .de acordo com o fim perseguido. Este processo desenboca 
num produto. Seu produto é um valor de uso, uma matéria oferecida pela na
tureza e ãdaptada às necessidades hÜmânas mediante uma :rudança de forma. O 
trabalho se compenetra e confunde com objetos. Materializa-se no objeto, ã 
medida que este ê elaborado. E o que no trabalhador era dinamismo é, agor� 
plasmado no produto , quietude. O trabalhador é o tecedor e o produto , o te 
cido." K. Marx. El Capital. Crítica de la Econonúa Política, op. cit., t:-
I , cap. V, p. 133. · . 

Esta é a característica de qualquer processo de trabalho considerado 
nos seus elementos gerais. 



24 

A ssim é que o trabalhador trabalha sob o c.on
tnole do capi talista a quem pertenc e o seu trabalho. A produ
ção capitalista supõe a cooperação em larga escala e a c oncen
tração e centralização dos m eios d e  produção com que se d ef ron 
ta o trabalhador como uma propriedade alheia. Ao capitalista 
e/ou a seus prepostos cabe, portanto, a função de direção e vi 
gilânc ia do trabalhador coletivo, seja gara ntindo o e mprego r_!! 
c ional dos m e ios  de produção para evitar desperdícios,  seja&,! 
rantin do a maior  intensidade possíve·1 de  e xploração da força 
de trabalho. 

Como as condições de trab.alho e o próprio tra
balho pertenc em ao capitalista, este  rec ebe também, g ra tuita
mente, a força produtiva do trabalho social derivada da coope
raçao, que se apresenta como forç a  produtiva do capital. (22) 

A ssim como o trabalho é propriedade do capi ta 
lista o é, também , o pnoduto do tnabalho. (�3) 

_ @) "Como Eessoas independentes, os trabalhadores são indivíduos que 
entram na relaçao com o mesmo capital, mas não entre si. Sua cooperação 
começa no processo de trabalho. isto é, quando já deixaram de pertencer a 
si mesmos. Ao entrar no processo de trabalho são absorvidos pelo capital. 
Como trabalhadores que cooperam para um resultado, como menbros do organis 
ll10 trabalhador, não são mais que uma modalidade de existência de capital 
para o qual trabalham. Por conseguinte. a força produtiva desenvolvida � 
lo trabalhador como um trabalhador social (coletivo) é a força produtivã 
do capital. Esta forçaãtrodiítiva sociãI do trâbãlho se dêsenvolve, gratui
tamente, tão logo os tr alhad.Õres se veem sujeitos a detenninadas condI 
ções , a que o capital os submete. E como a força produtiva social do tra
balho não custa nada ao capitalista, j â que, ademais. o trabalhador não a 
desenvolve antes que o seu trabalho pertença ao capitalista, parece, à pri 
iooira vista, como se esta força fosse força produtiva inerente �r nature
za ao capital, a força yrodutiva inata a este." K. Marx. El Capita!. Cri
ffca a la Econonúa Pol1tica, op. cit., t. I, cap. XI, p. 268-9 (Grifos---aõ 
autor). 

@) "( ... ) O processo de trabalho é um processo entre objetos co�ra
clos pelo capitalista, en tre objetos pertencentes a ele. E o produto ste 
processo pe1·tence ao capitalista, da mesma forma que lhe pertence o produ
to da fennentação do vinho de sua adega." K. Marx. El Capital. Crítica de 
la Economia Política, op. cit., t. I, cap. V, p. 137. 
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b) Enquanto os meios de produção entram no pro
cesso de produção da mesma forma Útil que revestiam na circul� 
ção, o mesmo não ocorre com a parte variável·do capital que é 
trocada pela força de trabalho. O dinheiro, aqui, ê uma forma 
modificada dos meios de subsistência do trabalhador, existente 
no mercado; esta parte do capital só se transforma em capital 
variável quando é trocada pelo trabalho, que é a substância 
criadora de valor. Assim, a forma de valor de uso desta parte 
do capital na circulação (meios de subsistência) é completame� 
te diferente da forma de valor de uso com que ingressa na pr� 
dução propriamente dita (como trabalho vivo em ação). 

A análise do processo de produção capitalista 
como plt.oc.e.t>.õo de .t1t.a.ba..tho esclarece o .fundamento .da mistifica
ção que considera o capital como coisa. Ela decorre da forma 
Útil, de meios de produção, que o valor capital tem, necessa
riamente, que assumir no processo de trabalho. Considerando-se, 
.simplesmente, o substrato material do valor do capital, subs 
trato este determinado pela natureza do processo de trabalho, 
considerando-o, entretanto, isolado das relações sociais e das 
relações de propriedade que se estabelecem entre a classe capi 
talista e a classe trabalhadora na produção, considerar o capi 
tal como coisa é abstrair de sua historicidade. 

O processo de produção capitalista não é ape
nas um proces$o de trabalho, de produção de valores de uso me
diante o consumo de um trabalho de qualidade específica (trab! 
lho concreto). :S, ao mesmo tempo, u.m p1t.oc.e.6.60 de va.tolÚza.ç.ão: 
de criação e conservação de valor. Nesta 6tica de anili�e, o 
que interessa ê o vatolt. da .t�oc.a do e.a.pi.ta.e., que se diferencia 
do valor de troca das mercadorias, que ingressam, como tais, 
no processo de produção. O importante, para perceber essa diJe 
rença, é verificar o que ocorre com a parte variável do capi 
tal,·ou seja, aquela que é trocada pela força de trabalho. O 
valor de troca da mercadoria força de trabalho, seu cus to diário 

de conservação, é definido antes mesmo que esta mercadoria in 
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gresse na circulação. Ele se expressa no seu preço, ou seja, 
no salârio. Jâ o seu valor de uso -- que ê o próprio trabalho 

só se expressa no seu consumo. A realização deste consumo 

supoe a existência dos meios de produção, nos quais a capacida 

de de trabalho se materializa. Porém, ao ser consumida, a for
ça de trabalho já não pertence mais ao trabalhador e sim ao ca 

pitalista que a comprou, temporariamente, sendo uma forma de 

existência de seu capital. O que busca o capitalista ê, pois,o 

valor de uso específico desta mercadoria que lhe permite ser 

fonte de valor e, portanto, criar um valor superior ao seu pr! 

ço; mas, para que crie valor, a força de trabalho deve ter um 

caráter Útil, enquanto apta para produzir objetos de qualidades 

específicas. O que se verifica, pois, é que o valor da força 
de trabalho na circulação é diferente da magnitude de valor que 
cria na produção. Esta parte do valor adiantado na produção, 

ao ser transformada em trabalho vivo em ação, adquire uma mag

nttude.variâ vel; _aí, tem-se não mais um valor, mas a vato4iza

cão enquanto p�oce440. O trabalho vivo não só conserva os val2 

res dos meios de produção (trabalho acumulado), mas reproduz o 

valor do capital variável e gera um incremento de valor: a 

mais-valia. Trata-se da força de trabalho em ação que se apre
senta em processo de realização. O trabalho, como formador de 

valor, é aqui abstraído de seu valor de uso particular (traba
lho concreto) e considerado como trabalho socialmente necessá

rio, indiferenciâvel na sua qualidade, mas diferenciável na 
..

sua quantidade; trabalho que agrega valor proporcionalmente a 
sua duração. Trata-se do tempo de trabalho socialmente nece� 

sârio (24) que alcança sua expressão autônoma no dinheiro, no 

(24) nA fim de que o tempo de trabalho do trabalhador gere valor propor
cionaTã sua duração , deve ser te!!'Po de trabalho socialmente necessário. Is
to é, o trabalhador deve executar. em um tempo detenninado. o "quantum" so
cialmente nonnal de trabalho útil. e para isto o.capitalista obriga ao ttaba 
lhador que seu trabalho alcance, 1;10 mínimo. o grau médio de intensidade coii 
fonne anorma social. Procurará auroontâ-lo acima deste mínimo e extrair dÕ 
trabalhador. ein um tempo dado, o maior trabalho possível , j â que toda inten
sificação do trabalho superior ao grau médio lhe oferece mais-valia� Tra 
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preço da mercadoria força de trabalho. Por isso, interessa ao 
capitalista aumentar a duração e intensidade do trabalh o, seja 
prolongando a sua jornada (mais-valia absoluta), seja poten
ciando o trabalho acima do grau médio (mais-valia relativa),P! 
ra que obtenha um tempo de trabalho superior àquele necessário 
ã reposição do salário. 

Deve�se ter claro, entretanto. que esta segmen

tação entre trabalho concreto e socialmente necessári o, tendo 
fundamento na realidade e em termos analític os, não d eve ser 
encarada como uma dualidade, de modo dicotômico. Trata-se de 
uma unidade de contrários, em que um t rabalho se expressa atra 
vês de outro. O mesmo trabalho é, ao mesmo tempo, concreto e 
abstrato; o tempo de trabalho socialmente necessario só se ex
pressa através de trabalhos úteis determinados. 

O fato de o trabalhador ser forçado a produzir 
um trabalho excedente determina mudanças na forma de valor de 
uso c·om que o cà.pi tal se apresenta no processo produtivo. Em 
primeiro lugar, os meios de produção devem estar disponíveis 
em uma quantidade suficiente para absorver o trabalho necessá
rio e o sobretrabalho. Em segundo lugar, a duração  e a intensi 
dade do processo de trabalho se modificam. Finalmente, as r e-. 
lações entre o trabalhador e os meios de produção se a lteram, 
substancialmente. Se do ponto de vista do processo de trabalho, 
é o trabalhador quem emprega os meios de produção, como instru 

' -

mento para a realização de seu trabalh o, transformando-os em 
produto, no processo de valorização a relação se inv ert e. 
Aqui, o t4abalho vivo é me4o meio de valokiza�ão doê vato4e4 
exl4tente-0 exp4e440-0 no4 meio4 de pkodu�ão. (�) 

tará ademais, de prolongar o mais possível o processo de trabalho, mais 
além dos limites em que é necessário trabalhar para repor o capital variá
vel, o salário." K. Marx. El Capital, libro I, cap. I (Inédito), op. cit., 
p. 16.

@) 110 capital não consiste em que o trabalho acumulado sirva de meio
de trabalho vivo para nova produção. Consiste em que o trabalho vivo sirva 
de meio ao trabalho acumulado, para manter e auroontar o valor de troca des 
te Último." K. Marx. ''Trabalho assalariado e capitalº, op. cit., p. 70. -



28 

Estes valores só se conservam e se acrescentam 
mediante a absorção do  trabalho vivo, que se torna m�Lo de va
lorização de t odo o capital. Trata-se do domínio do trabalho 
o bjetivado nos meios de produçãQ. nas coisas, sobre o trabalho
vivo. ou seja, sobre o trabalhador. (26) Aí o capitalista  só
funciona como personificação do capital e o trabalhador como
perso nificação do trabalho. (�)

No decorrer da presente ref lex ã o , destacamos o 
processo de produção do capital como p4oce-0-00 de �4abalho e de 
valo4iza�ão; não se trata de dois processos independentes, mas 
de duas dimensões do mesmo processo. Não se trabalha duas ve
zes para pro duzir um produt o  Útil e para criar valor e mais-va 
lia. O que cria o valor é o trabalho real que, tendo uma d,ada 
intensidade, materializa-se no produto  em determinadas quanti
dades; que transforme o s  meios de produção em produtos de qua
lidades específicas. Ou seja, o pro cesso imediato de produção 
é unidade do processo de trabalho e de valorização, assim como 
a mercadoria é unidade de valor de uso e valor de troca. Porém, 
na formação social capitalista, o processo de trabalho é meio 
do processo de valorização, jâ que o objetivo primordial da 

uA absorção pelo trabalho objetivado, passado, do trabalho vivo consti 
tui o processo de autovalorização, sua transfonnação em capital''. K. Marx. 
El Ca: ital, libro I, capítulo VI (Inédito), op. cit., p. 24. 

o processo dê trâbãlho efetivo, o trâbalhador consome os meios
de tr alho como veículo de seu trabalho e o objeto de trâhaiho corno maté
ria na qual se expressa o seu trabalho. Precisamente por isto, transfonna 
os meios de produção na fonna adequada a um fim; do produto. Do ponto de 
vista do processo de valorização, as coisas, porém, se apresentam diferen
temente. Não é o trabalhador quem emprega os meios de produção, são os 
neios de produção que empregam o trabalhador ( .•• ) é o trabalho material 
que se conserva e se acrescenta mediante sucção de trabalho vivo, graças 
ao qual se converte em valor que se valoriza, em ca-eital, e ftmciona como 
tal". K. Marx. El Capital, libro I, capítulo VI (Inedito), op. cit., p. 17 •. 

ª2,) "As funçoes que exerce o capitalista nao sao outra coisa que as 
funçoes do capital mesmo, exercidas com consciência e vontade. O capitalis 
ta só funciona enquanto capital personificado. é o capital enquanto pes
soa: do mesmo modo' que o trabalhador funciona unicamente enquanto trabalho 
personificado, que à ele pertence enquanto suplício, porém que pertence ao 
capitalista coroo substância criadora e acrescentadora de riqueza". K.Marx. 
El Capital , libro I, capítulo VI (Inédito) , o p  � ci t • , p. 19 • 
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produção não é a satisfação de necessidades sociais, mas a pro 

dução de mais-valia, a valorização do próprio capital. 

No processo de produção do capital, os meios 

de produção, por meio de trabalho vivo, se transformam em pro

dutos que são mercadorias, mas são me�cado�la-0 p�oduzo do capi 
tal que contêm novas determinações que as diferenciam da merca 

doria individual, premissa da produção ca pitalista, visto que:

a) Contêm trabalho pago e não pago; parte do 

trabalho nela objetivado equivale ao salário, enquanto a outra 

é trabalho excedente, mais-valia. 

b) Cada mercadoria se apresenta como parte in

tegrante da massa total de mercadorias, como parte alíquota do 

produto total do capital que pode ser considerado como uma Úni 

ca mercadoria, que contém o valor do capital adiantado e mais

valia. 

e) Para que se realize o valor do capital e da

mais-valia, o volume de mercadorias vendido é,  aqui, essen-

cial. (�) 

A medida que o valor capital se expressa sob 

forma de mercadorias, tem que cumprir as funções destas: têm 

que ser vendidas, convertidas em dinheiro, para que o valor 

passe a circular, e re1n1c1ar o ciclo produtivo, sob novas foE 

mas. Opera-se a{ uma mudança na forma do valor: este, que exis 

tia sob a formà de produtos, existe agora sob a forma de di

nheiro, mas de capital -- dinheiro que expressa o valor dos 

meios de produção invertidos no produto da força de trabalho·e 

o sobrevalor criadb no processo produtivo.

(28) Sobre a mercadoria produto do capital, ver K.Marx. El Capital, li
bra 1-,-capítulo VI (Inédito), op.- cit., cap. III. "Las Mercancias COJOO pro 
duto del capital", p. 109-37; e, também El Capital. Crítica de la Economíã 
Política, op. cit., t� II, seção I .  "Las Mêtamorfosis dei capital y su ci
clo", p. 27-135, especialmente o ciclo do capital dinheiro e do capital merca
doria. 
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Esta metamorfose do valor da forma mercadoria 
na forma dinheiro, que é, ao mesmo tempo, a �ealizaç.ão do va�

lo� criado no processo produtivo, ocorre na esfera da ci�cuta

ç.ao. 

No "modo de produção especificamente capitali! 
ta", tem-se a generalização da mercadoria, que se torna a for
ma geral de toda a riqueza, e a alienação do produto, a forma 
necessária para a sua apropriação. A própria substância da pr� 
dução torna-se mercadoria (e não sô o excedente produzido) e 
as condições da produção se mercantilizam, inclusive a força 
de trabalho. 

2.3. Relações Sociais Mistificadas e o Ciclo do Capital 

O processo que acabamos de apresentar, de 
transformação do dinheiro em capital, não é algo mecânico, de 
simples mudanças de formas do valor capital. As metamorfoses 
do capftal são uma condição indispensável para que o valor ca
pital se movimente, se crie e se acrescente e reinicie o seu 
ciclo. Partimos do valor capital na sua forma dinheiro monopo
liza.do pelo capitalista, que, no mercado e através da compra 
e venda das condições de produção, transforma-o em mercadorias; 
esta forma mercadoria do valor capital ê condição indispensá
vel para que o processo de produção se realize, já que este é 
um processo de tfabalho que supõe instrumentos de produção, m� 
têrias-primas � auxiliares e a força viva de trabalho, através 
da qual não só estes meios de produção se transformam em prod� 
tos, mas em produtos de um valor maior que o do capital adian
tado no início do processo. g no ciclo do capital produtivo 
que ocorre a verdadeira transformação do dinheiro em capital, 
isto é, em valor que se valoriza, em valor que gera valor. AÍ 
a mudança de forma é acompanhada de uma transformação real do 
valor. Finalmente, as mercadorias produzidas têm que se trans
formar novamente em dinheiro, nesta expressão substantivada do 
valor já valorizado, pois ê sob esta forma que o ciclo pode se 
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re1n1c1ar. O capitalista poderá, então, transformar o valor do 
capital inicial e a mais-valia capitalizada em novas condições 
de produção, ampliando a sua escala. g nesta Últi�a metamorfo
se da mercadoria produto do capital em dinheiro (venda) que o 
valor do capital valorizado se realiza. (�) 

O que nos interessa aqui é destacar as �ela.
çoe.-0 -0oc.lal-0 atJt.av�-0 dab qua.l-0 e.õze pJt:.oce-0.60 -0e Jt.ea.l.lza.. Para 
tanto, devemos considerar não o capitalista e o trabalhador in 
dividualmente, mas o conjunto do.ó ca.p.lt:a.l.l-0t:a.-0 e do-0 t:�a.ba.lha.

categorias 
econômicas: o capital, o trabalho e o seu antagonismo: E ,  ain
da, considerar o pJt:.oce..6.6 o de. pJt.oduç.ão na. ,6ua. cont:.lnu.-lda.de, is
to é, na Jua. Jt.e.pJt.oduç.ão. 

O processo de produção, quaisquer que sejam as 
suas características históricas, ê um processo que se reinicia 
permanentemente, já que a sociedade não pode prescindir da pr� 
dução e do consumo. 

A Jt.e.pJt.oduç.ão ê a. cont-lnu..lda.de do pJt:.oce-0.60 .60-
c.lal de pJt.odução, (30) porém, uma continuidade que não se re
duz à mera repetição. numa continuidade no decorrer da qual 
o processo .õe Jt:.enova., -0e cJt:..la e Jt:.eeJt:..la de modo pe.cul.la.Jt.. As 
condições de produção são, portanto, as da reprodução.

Aqui, trata-se de uma produção determinada his 
toricamente: a produção capitalista, em que o processo de tra
balho é meio do processo de valorização. Desta forma a reprod� 
ção torna-se simplesmente um meio de reproduzir o capital t de 
produzir mais-valia, a qual aparece como forma de rendimento 
produzido pelo próprio capital e não pelo trabalho. 

(29) Sobre o Ciclo do Capital, ver K. Marx. El Càpital. Crítica de la 
Econciiiía Política, op. cit., t. II, seção I, p. 27-135.

@) "Portanto, todo processo social de produção c onsiderado em seus 
constantes vínculos e em fluxo ininterntpto de sua renovação é, ao 100s100 
tempo, um processo de reprodução". K. Marx. El Capital. Crítica de la Eco
nomia Política, op. cit., t. I, p. 477-8. 
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O ponto de partida do processo capitalista de 
produção é a separação entre a força de trabalho e os meios de 
produção, que são monopolizados, privadamente, pela class� ca
pitalista. Ao se analisar a continuidade do processo social de 
produção, verifica-se que o que era p11.em.l!◊a. é agora tte..õut.ta,do

do processo. O trabalhador assalariado sai do processo de pro
dução como ingressou, como mera força de trabalho, como fonte 
pessoal de riqueza que se realiza como,riqueza para outros. 
Deixando de lado, por um momento, o desgaste de sua energia vi 
tal; que é consumida pelo capital no processo de trabalho, o 
que recebe em troca da venda da força de trabalho -- os seus 
meios de vida -- são consumidos na reprodução de sua vida e de 
sua família. Não lhe resta, portanto, outra alternativa senão 
a de retornar ao mercado novamente, vender parte de si mesmo 
como condição de sua sobrevivência, já que os seus meios de vi 
da estão monopolizados, também, pela classe capitalista-. 

:Mas o que a classe trabalhadora entrega ao capi 
talista? 

Entrega-lhe, diariamente, o valor de uso de -ua 
.. 

força de trabalho -- o trabalho de uma jornada, que nao so re 
produz o valor de todo o capital adiantado mas cria novo va
lor, o que se materializa em mercadorias que são propriedade 
do capitalista, por ele vendidas no mercado. Mediante a sucção 
do trabalho, 9 capital não só se produz como capital, mas se 
11.e:pJLoduz: a mais-valia criada se converte em meios de consumo 
da classe capitalista e em capital adicional empregado em nova 
produção, em novo meio de exploração do trabalho assalariado. 

A classe trabalhadora cria, pois, em antítese 
consigo mesma, os próprios meios de sua dominação, como condi 
ção de sua sobrevivência. (31) 

® "( ... ) O próprio trab;alhador produz constantemente a riqueza obje 
tiva como capital, como uma potência estranha a ele que o explora e o donü
na. E o capitalista produz, não menos constantemente, a força de trabalhÕ 
com:> fonte subjetiva de.riqueza, separada de seus meios de realização e ma 
teri:alização, como fonte abstrata que radica na própria corporeidade do trã 
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Capital e trabalho assalariado se criam mutua
mente no mesmo processo. A eon�inuida.de do p4oee-6-6o de p4odu
ção ea.pi�a.li-6ta ê um p4oee-6-6o de p4odução e 4tp4odução de ela-6 
-6 e-6 -6 o c.ia.i-6 • 

Como e-0-6e p4oee-6-6o -6e engend4a.? Como e-0ta-0 4e
la.çõe-0 -0e p4oduzem e 4ep4oduzem? Qua.i-0 a-6 -0ua-0 ea.4ac.�e4l-0tiea-0? 

Retornemos, brevemente, ao confronto da classe 
capitalista e da classe trabalhadora no mercado. Aqui, o que 
estâ em jogo é compra e venda de mercadorias, supondo uma rel! 
ção entre livres proprietários de mercadorias equivalentes,que 
se diferenciam pela qualidade material de suas mercadorias: os 
trabalhadores, proprietários da força de trabalho, e os capita 

. 

-

listas, dos meios de subsistência e dos meios de produção. O 
que se esconde sob esta relação de iguais? 

Em troca de sua mercadoria, o trabalhador rece 
be a tí_tulo de -6a.lâ.4io uma parte do produto em que se traduz 
parcela de seu trabalho: o trabalho necessário para a sua con
servação e reproduçã o. 

O salário, embora à primeira vista apareça co
mo o preço do trabalho, é o preço da força de trabalho. Se o 
trabalho fosse vendido no mercado como mercadoria, teria que 
existir antes de ser vendido. No entanto, se o trabalhador pu-

balhador ou, para dizê-lo brevemente, o trabalhador como trabalhador assa
lariado. Esta constante reprodução ou eternização do trabalhador é condi -
ção "sine qua nori" da produção capitalista". K. Marx. El Capital. Crítica 
de la Economia Política, op. cit., t. I, cap. XXI, p. 480.

E aindâ: 11
0 trãballiad.Õr se empobrece tanto mais quanto mais riqueza 

produz ( ••• ) à medida que se valoriza o mundo das coisas se desvaloriza em 
razão direta o num.do dos homens. O trabalho não produz sô mercadorias , pr� 
duz a si :rresmo e produz o trabalhador como tuna mercadoria, na mesma pro�r 
ção em que produz mercadorias em geral ( ••• ) o objeto produzido pelo traba 
lho, seu produto, o enfrenta como algo estranho, como um �der independen':"

te de seu produtor." K. Marx. ''Manuscritos económico-filosoficos de 1848/' 
In: K. Marx e F. Engels. Manuscritos econômicos varios. Barcelona, Grijal
Eõ, 1975, p. 63. 
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desse dar uma existência independente a seu trabalho, venderia 

o produto do mesmo e, não, o trabalho. (g)

O salário é o preço da força de trabalho, em 

que se traduz o capital variável do capitalista. (33) Mas o V! 

lor da força de trabalho é diferente de seu �endimen�o; quando 

colocada em ação, torna-se uma magnitude variável; a força de 

trabalho em realização é um processo de valorização que não só 

transfere o valor dos meios de produção ao produto, mas repõe 

o valor do capital variável e cria novo valor. O rendimento do

trabalho depende de sua du��cão. O capitalista compra o direi

to de explorar a força de trabalho durante uma jornada,  na

qual o trabalhador não só produz o trabalho necessário para a

sua subsistência, mas um trabalho excedente ou um valor exce

dente. Assim, o capitalista que compra a força de trabalho a

faz funcionar por mais tempo que o necessário para reproduzir

o seu preço; caso contrário, sô obteria o tempo de trabalho s�

cialmente necessário, equivalente ao salário, não se apropria�

do de qualquer trabalho excedente . Sem trabalho excedente não

haveria mais-valia, e a continuidade da produção estaria com

prometida, jâ que esta é seu impulso e final idade:básica.

Ao aparecer como preço do trabalho, a forma sa 

lârio encobre toda a divisão da jornada de trabalho em traba

lho necessário e excedente (pago e não pago), fazendo com que 

® "O possuidor do dinheiro não se enfrenta no mercado de 100rcado
rias com o trabalho, mas com o trabalhador. O que este vende ê a sua força 
de trabalho. Tão logo o seu trabalho começa a colocar-se em ação, já dei
xou de pertencer-lhe e não pode , portanto, vender o que não lhe pertence. 
O trabalho é a substância imanente de valores, porém, em si, carece de 
valor." K. Marx. El Capital. Crítica de la Economia Política. op. cit., t. 
I, p. 449. 

Em nota ao pé da página, o autor destaca ainda que: "o trabalho, medi
da exclusiva do valor ( ••• ) fonte de toda riqueza, não é uma mercadoria/' 

{g) "O capital variável não é mais que uma forma historica concreta 
de manifestar o ftmdo de meios de vida ou o fundo do trabalho que o traba
lhador necessita para o seu sustento e reprodução." K. Marx, El Capital. 
Crítica de la Economia Política, op. cit., t. I, p. 477-8. 



todo o trabalho entregue a o  capitalista apareça (34) como tr!, 
balho pago . E sta mist if ica çio da forma salirio não é f a c ilmen 
te desvendada no cot idiano, tanto pelo capitalista , como pelo 
traba lha dor. 

"O capitalisia ignora que o p11.eço n.tJJUllai. d.a âtt6t4,íµ,
envolve tanbem uma detenninada quantidade dê ttlihaího 
não retribuído e que precismoonte este trabalho não 
retribuído é a fonte n.oJuna.t de onde provém seu lucro.

Para ele, a categoria tempo de trabalho excedente não 
existe, pois aparece conflmdida na iomada nonnal !.de 
trabalho que crê pagar com salário. ' (35) 

Para melhor explicitar a "des igualda de'' que 
se esconde sob a forma de sal ário, importa destacar que o tr!_ 
balhador só é pago depo is de ter vendido sua força de trabalho; 
apôs o seu trabalho út il, que ê ao  mesmo tempo cria dor de va  
lor, ter s ido colocado em funcionamento. Ass im, a classe tr!_ 
balhadora a dianta à capitalista o seu trabalho, f ornece-lhe um 
crédito, já qu� o d inhe iro com que o trabalha dor é pago deseE! 
penha a função 'de me io de pagamento: o trabalhador sô re cebe 
seu salário apôs sua força de trabalho ter sido consumida pr� 
dut ivamente pelo capital. Cons iderando o processo de pro dução 
na sua continuidade, verif ica-se que a c.ta.��e t4aba.tha.doJz.a. ê 
paga. e.cm o p4odu.to de. �eu. p4ÔpJz.-<.o .t4a.balho, do trabalho efe-
tuado anteriormente pelo conjunto dos trabalhadores. Ass im 

� "Ademais , a forma exterior "valor ou preço do trabalho" ou "sa
lário , à diferença da realidade substancial que nela se- exterioriza, ou 
seja, o valor ou o preço da força de trabalho, está sujeita às mesmas 
leis de todas a s  formas exteriores e seu n.mdo oculto. As prime iras se re 
produzem de JOOdo di reto, e espontâneo; com formas discursivas que se de 
senvolvem por sua própria conta; o segtmdo ê a ciência que terá que desco 
brir ( ••• } Nesta fonna exterior de manifestar-se, que oculta e fa z invisi 
vel a realidade, invertendo-a, baseiam-se todas as idéias jurídicas ' dÕ 
trabalhador e do capitalista, todas as mistific a ções do regime capitalis
ta de produção, todas as ilusões livre - cambistas, todas as frases apoios,€ 
ticas da economia vulgar." K. Marx. El Càpital. Crít ica de lá· Eéonoma 
Política, ºE· cit., t. I, p. 452-454, 

(M) K. Mârx. El ea
1
ital. Crítica de la Economia Política, op. cit.,

t. I, cap. XVIII, p. 46. 
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que a classe trabalhadora é quem pll.oduz o capi�ai. va�ãvel 
que posteriormente lhe é devolvido sob a forma de salário:. '(,W 

Assim é que o capitalista "vende" constante -
mente ao trabalhador uma parte do próprio produto deste Últi 
mo -- os meios necessários de sobrevivência em troca de traba 
lho -- e lhe empresta, constantemente, outra parte de s� 
pr,io produto -- os meios de produção -- cujo valor é, também, 
recriado pelo trabalho. Ora, a relação entre compradores e 
vendedores supõe a troca de seus próprios. trabalhos, o que não 
se verifica neste caso. Com isto  se desvanece a aparência, ex 
pressa na circulação, de uma relação entre possuidores de me! 
cadorias. Esta compTa e venda é a forma mediadora de subjuga
mento do trabalhador ao capital, que se renova constantemente. 

''Encobre, como mera Jt.ela.ç.ão mone:tã,úa..
# 

a transação 
real e a dependência perpétua que essa intennediação 
de compra e venda renova incessantemente. Não só se re 
produzem de maneira constante as condições deste corrêi 

: cio, mas o que u:n conpra e o que o outro se vê obriga':"

do a vender é res1:l fado do processo. A !enovação cons 
tante desta relaçao de compra e venda na.o faz mais que 
rediar a continuidade da relação específica de .. depen
dência e lhe confere a a.pa1têncla. falaciosa de uma tran 
sação, de un contrato entre po.M,uidoJt.u de. meJt.C.adolliA.-; 
dotados de iguais direi tos e que se contrapõem de ma
neira igualmente livre. Esta relação ..úitltodu:tÕlliA. ago
ra se apresenta, inclusive, como elemento imanente des 
se predomínio do trabalho .objetivado sobre o trabalho 
vivo, gerado na produção capitalista. @ 

O que o capitalista devolve ao trabalhador e� 
mo fundo de trabalho ou salário é empregado na aquisição dos 
meios de vida do trabalhador e de  sua família. O consumo indi 
vidual da classe trabalhadora reproduz o próprio trabalhadoT 
como trabalhador assalariado: tanto os trabalhadores atúais 
como os futuros, condição indispensável para a 
do processo de produção . Tem-se aí não só a 

continuidade 
. reprod.ução 

·� A este respeito, ver K.' Marx. El Ça.pital. Crítica de la Econo-
mia Política, op. cit •• t. I, cap. XXI. .· · 

(371. K. Marx. El Capital, libro I, capítulo VI (Inédito). op. cit., p. 
105 (Grifos do autorJ. 
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física da força de trabalho, mas também da "tradição e acumu 

lação de destreza para o trabalho de geração em geração'' (K. 
Marx, t. I ,  p. 483). Embora a conservação de sua vida e prog� 
nitura seja levada a efeito pelo próprio trabalhador , fora do 
processo produtivo propriamente dito, o consumo dos meios de 
subsistência implica a própria destruição dos mesmos, o que 
obriga a classe trabalhadora a comparecer novamente no merca
do vendendo sua força de trabalho ao capital. 

O consumo individual do trabalhador é improdu
tivo para ele mesmo, pois não faz mais que reproduzir o · .irldi
víduo necessário: 1:,ô ê plLodut.lvo palLa o capital.l1:,ta e palLa. o 
E1:,ta.do, visto que produz a "601Lç.a. p1Loduto1La. de. IL.lque.za pa.4a. 
out4o.6 11• (38) 

Assim, quando o capitalista converte parte de 

seu capital em força de trabalho, o que obtém é uma explora
ção de todo o �eu capital. Obtém vantagens não s ó  do que e.x
tlLa..l do trabalnador, mas do que e.ntlLega. à classe trabalhadora 

sob a forma de salário. (39 )  O processo capitalista de prod� 
ção reproduz o trabalhador divorciado das condições de traba 
lho; o reproduz como trabalhador àssalariado. Esta "vassala 
gem econômica" se disfarça pela ocorrência da renovação periô 
dica da venda de força de trabalho, seja devido ã troca de 

® K. Marx. El Capital. Crítica de la Economia Política, op. cit., 
t. I, p. 482.

(39) "Assim, dentro dos limites do absolutamente necessário, o const.DOO
indiviãual da classe trabalhadora volta a converter o capital gasto em tro 
ca de força de trabalho em nova força de trabalho, explorável pelo capi::
tal. a produção e reprodução do meio de produção indispensável para o capi 
talista, do próprio trabalhador. O consumo individual do trabalhador ê, 
pois, um fator de produção e reprodução do capital." K. Marx. El Capital . 
Çrítica de la Economía Política, op. cit., t. I,  p. 486. 
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patrões individuais, seja devido às oscilações de preço da 
força de trabalho no mercado. (40) Do ponto de vista social, 

a classe trabalhadora ê um atributo do capital. Mas o próprio 
processo cria as aparências mistificadoras que evitam que a 
revolta se expresse e garantam a continuidade do processo pr� 

dutivo. A reprodução das relações de dominação é também repr� 
dução das formas jurídicas igualitárias e "livres" que as mas 
caram. 

Na esfera da  circulação, na compra e venda da 

força de trabalho, o que distingue o trabalhador de outros 
vendedores de mercadorias é o valor de uso específico da mer
cadoria que é fonte de riqueza: o trabalho capaz de produzir 

e reproduzir valor. Porém, isto não modifica a determinação 
formal da transação entre compradores de mercadorias. Ou se
ja, não hâ violação da lei de troca de mercadorias. Para de

monstrar, portanto, que se trata de uma mera troca de merca-
dorias, basta se: ater ao aspecto formal desta transação de 
troca de coisas, não se atendo ã natureza das relações que 

ela encerra. 

O que imprime ao dinheiro e à mercadoria o ca 
râter de capital desde a circulação não é o fato de serem mer 

cadorias e dinheiro e muito menos o valor de uso específico 
destas mercadorias. Mas é o fato de que as condições de produ 
çao e os meios de subsistência estejam alienados do trabalha 

dor e enfrentam-no como coisas capazes de comprar pes

soas. O trabalhador trabalha como não proprietário, e as con-

® "O escravo romano se achava sujeito por cadeias à vontade do se
nhor; o trabalhador assalariado se acha subretido à palmatória de seu pro
f.rietârio por meio de fios invisíveis. A troca constante de patrões e a
ffictio juris" do contrato de trabalho mantêm a aparência de livre persona 

lidade. u K. Mane. El Capital. Crítica de la Ec:Onomía Política, op. cit., t-:-
1, p. 482. 
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<lições de trabalho e nfrentam-no como um poder estranho, 
autônomo, personificado  por seus possuid ores. (41) 

"As coisas que são condi�Ões objetivas de trabalho, ou 
seja, os meios de produçao e as c.o-lóa6 que são condi
ções objetivas para a conservação do trabalhador mes 
mo, isto é, os meios de subsistência, só se convertem 
em c�ital ao enfrentar o trabalho assalariado. O capi 
tal nao é uma coisa, assim como o dinheiro não o é. No 
capital, como no dinheiro, detenninadas relações so 
ciais aparecem como qu.ali..da.du .60C,;UU.,ô que certas coi 
sas têm por natureza ( ••• ) Capital e trabalho assala::

riado (assim denominado o trabalho do trabalhador que 
vende sua própria capacidade de trabalho) não e:xpres
sam outra coisa que dois fatores de mesma relação. O 
dinheiro não pode transfonnar-se em capital, se não se 
troca por capacidade de trabalho, enquanto mercadoria 
vendida pelo próprio trahalhador. Ademais , o trabalho 
só pode aparecer como trabalho assalariado quando suas 
próprias condições objetivas enfrentanrno como po
deres autônonris, egoístas, propriedade alheia, valor 
que é para si aferrado a si mesmo, em suma: como capi 
tal." (42) 

-

Capital e trabalho assalariado se criam mutua 
mente no mesmo processo. Assim é q ue o processo de produção 
capitalista é uni pll.oc.e.6-60 de Jr.e..f..a.ç.Õe-6 1.>oc.,la,l1.i, e.n..tll.e. c.l<tõ.6e..ó. 

O salário, forma típica do mundo dos equiva 
lentes, encobre a desigualdade efetiva q ue se esconde sob a 
aparência de relações contratuais juridicamente iguais. O que 
ocorre no "mundo-da produção" sob a aparência da igualdade 
expressa no "mundo da troca" de mercadorias? 

(±D "Antes que o dinheiro e a rercadoria se tenham realmente transfor 
ma.do em capital (que) lhe imprime desde o início um caráter de capita1-:
não é a sua condição de dinheiro, nem sua condição de mercadoria, nem o va 
lor de uso destas mercadorias que consiste em servir de meios de subsistên 
eia e produção, mas é o fato de que este dinheiro e esta mercadoria, estes 
meios de produção e de subsistência se enfrentam com a·capaCidade de tra
balho -- despojada de toda riqueza objetiva -- como poderes autônooos per
sonificados em seus possuidores; o fato de que as condições de trabalho es 
tão alienadas do trabalhador mesmo ou, mais precisamente, se apresentam co 
mo fetiêhe dotados de uma vontade e alma r.róprias; o fato de que rercado 
ri� figuram co�. cof;rador� de pessoas. ' K: Marx • . El C�yital, libro r;
capitulo VI �nedito , op. cit., p. 35-7 (Gnfos do autor • 

(.11) K. rx. ElCapital, libro I, capítw.oVI·(Inédito), op. cit., p. 
38.
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Com o desenvolvimento do que Marx denomina 
"mo.do de produção especificamente capitalista", verifica-se 
uma revolução t otal no modo de produzir, ou seja, no processo 
de  trabalho. Desenvolvem-se as forças produ tivas sociais do 
trabalho devido  à co operação. à progressiva divisão técnica 
do  trabalho, à aplicação de maquinaria, à aplicação d o  desen 
volvimento científico e tecnológico  no processo pro dutivo . A 
escala social de  produção se am plia e, c om isto, também o vo 
lume m ínimo de capital exigido para que o s  capitalistas indi
viduais explorem produ tivamente o seu capital. Tem-se a con 
centração e centralização do capital existente, que ampliam e 
ace leram as mudanças na composiçã o  técnica e de valor do capi 
tal, isto é, na sua composição o rgânica, (43) fazendo com 
que o capital aplicado nos meios de produção cresça em maior 
proporçao que aquele aplicado na c ompra da força de trabalho. 
O trabalho é, pois, po tenciado, isto é. verifica-se um aumen 
t o  de produtividade social de trabalho: uma quantidade menor 
de trabalho é capaz de criar uma maior quantidade de produtos. 
(44) Com isso se reduz o tempo de trabalho socialmente neces-

(43) nA composição do capital pode ser interpretada em dois sentidos.
Em re1:ãção ao valor, a conposição do capital depende de proporção em que 
se divide em capital constante ou valor dos meios de produção e capital va 
riâvel ou valor da força de trabalho, soma global dos salários. Em relaçãõ 
à :imtéria, a seu funcionamento no processo de produção, os capitais se di
videm em meios de produção e força viva de trabalho; esta composição se de 
term ina pela proporção existente entre massa dos meios de produção enpre� 
dos, de tmJ. lado, e, de outro. pela quantidade de trabalho necessário pa 
ra o seu emprego. Chamaremos à primeira dé cómpósição do valor e à segt'{!! 
da de com,posiçãó técnica do capital. Existe entre elas uma relação de 
mútua mterdependênc1a. Para expressá-la, dou à composição de valor, � 
quanto se acha determinada pela composição técnica e reflete as mudanças 
operadas nesta, o nome de composi�ão·ór&ârtica do capital." K. Marx. El Ca
pital. Crítica de la Economiã'Politica, op. cit., t. I, cap. XXIII, p. 51 
(Grifos do autor). 

® "O au social de rodutividade do trabalho se reflete no volume 
relativo dos meios de ró ao que o tra a ador converte em produto, du
rante certo tempo e com a nesma tensão da força de trabalho ( ••• ) seja con 
dição ou efeito, o volume crescente dos meios de produção, comparado com a 
força de trabalho que absorvem, expressa senpre a produtividade· crescente 
de trabalho." K. Marx. El C2l?,ital. _çríticà dé lá Economia Política. .2E..:.· 

cit., t. I, cap. XXIII, p. 525 (Grifos do autor). 
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sário para a reproduçã.o da força de trabalho, ampliando-se o 
tempo de trabalho que é entregue gratuitamente ao capitalista. 

� o mundo da mais-valia relativa. 

Como a classe trabalhadora dentro do processo 
produtivo nao; mais que um modo de existência do capital, o 

desenvolvimento das forças produtivas sociais do trabalho ap� 
rece como força produtiva do capital, como propriedades ine-
rentes aos meios de produção enquanto valores de uso, 

to coisas. Esta aparência se reforça à medida que, no 
lismo, observa-se um amplo desenvolvimento das forças 
va..õ do .t�abalho cole.tiva, que não têm comparação em 

enqua!!_ 

capita
pJi.odu.ti 

epocas 

precedentes; aparecem, portanto, como algo natural à relação 
do capital. Por outro lado, as condições objetivas do traba 
lho assumem aí, devido ao trabalho combinado socialmente, 

uma forma modificada, como meios de produção concentrados. Po 
rém, este ca�â.te� -0ociat da-0 eondiçõe-0 de .t�abatho (máquinas, 

edifícios, etc.} aparece como algo dado, independente do tr� 

balhador, como sendo organizado pelo capitalista e obra sua. 
Como o trabalho. enquanto criador de riqueza, pertence ao 
capital e apenas como esforço individual pertence ao trabalha 

dor, o desenvolvimento das forças produtivas sociais do traba 
lho e as condições sociais do trabalho se apresentam como se 
fossem fruto do capital e não do trabalho. Esta forma aliena

da, porém necessária, para a subsistência do capitalismo se 

reflete na consciência dos homens, como se a riqueza provie� 
se do capital e não do trabalho. O que decorre da potenciação 

do traba.lho coletivo aparece como algo inerente às condições 

naturais da produção enquanto tais; o que é produto do traba
lho aparece como produto do capital. Esta é a mi4�i6ica�ão do 

capi�at (45) inerente ao processo de trabalho como meio do 

processo de valorização. No processo social de produção. o 

trabalhador não só produz m�rcadorias, mas capital. A força 

(§.) Sobre a mi�tificação do capital, ver K. Marx, El Capital. libro 
.!_, capitulo VI (Irtedito), ·op� ·ctt •• p. 93-101. 
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de trabalho é consumida pelo capitalista que a adquiriu como 
meio de valorização de valores já existentes, e, ao mi:tsmo tem 
po, o componente vivo do capital consume os meios de produção, 
tra nsformando-os em produtos que têm um valor superior aquele 
desembolsado i nicialmente. Tem -se, aí, o consumo produtivo da 
força de trabalho; o trabalho produtor de mais-valia. Deste 
processo resulta a vida. da c..f.a..6.6e. c..a.p.i..ta..f..i.-0:ta, isto é, a mais
valia obtida é empregada ta nto como fundo de consumo indivi
dual do capitalista, como para aquisição de novas condiç5es

de produção necessárias à continuidade ampliada do processo 
produtivo, como capital adicional (mais-valia capitalizada). 
Ou seja , o .t1c.a.ba.lha.do1c. p!c.odaz e 1c.ep1c.oduz o e.a.pi.tal; p1c.odaz e 
1c.ep1c.odaz a. c.la.-0-0e c..a.p.i..ta.li-0.ta. que pe.1c.-0on..i.6..i.c.a. o e.a.pi.tal, en. 
6.i.m, c.1c.la. e 1c.e.c..1c...i.a. a..6 e.o n.di.ç.õ e.6 d e .6 ua. p!c.Õ pie.ia. dom..i.na.ç.ã.o • Por
ta nto, a relação entre o trabalhador e o produto de seu traba
lho ê uma relação entre o produtor e um objeto alheio, dotado da 
condiçio de ex�rcer poder sobre ele. A objetivaçio do traba
lho, desta substância criadora de riqueza,  no produto, torna -
se para o produtor escraviz�ção de si mesmo aos objetos 
dos pelo seu trabalho. Mas a at�ena�ão do .t1c.abalhado� 

cria 
- .. nao so 

se expressa na sua relação com os produtos de trabalho. (46)

A alienação se ma nifesta no próprio ato da produção, no trab� 
lho. O trabalho a parece como algo externo ao trabalhador. co 
mo algo em que não se afirma, mas se nega a si mesmo; 
mortifica. SÓ· se sente livre qua ndo deixa de trabalhar. 

que o 
Seu 

(46) "Consideramos o ato de aliena�ão da atividade prática hUIIWla, do
traba1no. em dois aspectos: 1) A relaçao entre o trabalhador e o produto 
do trabalho, como objeto alheio e dotado de poder sobre ele. Esta relação 
é ao mesJJD tempo a que o coloca ante um nn.mdo exterior sensível, ante os 
objetos da natureza co:rro ante um nn.mdo estranho e hostil; 2) A relação en 
tre o trabalho e o ato de produção, dentro do trabalho. Esta relação ê ã
que se estabelece entre o trabalhador e sua própria atividade, como uma 
atividade alheia e que não lhe pertence, a atividade com passividade, a 
força como :impotência, a procriação com castração, a própria energia fí
sica e espiritual do trabalhador, sua vida pessoal, pois a vida não ê º!! 
tra coisa que atividade -- como uma atividade que se volta contra ele mes 
mo, independente dele, que não lhe pertence. A auto-alienação, como aci':' 
ma, a alienação da coisa". K. Marx. "Manuscritos econômico-filosôficos de 
1848, óp. cit., p. 66. 
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trabalho é um t1u1ba..tho {joff.ç.ado, que "não representa, portanto, 

a s atisfação de uma n ecessidade, mas que é simplesmente um

meio para satisfazer necessidades estranhas a ele ( ••• ) a ex
t erioridade do trabalho para o trabalhador se  revela no fat o 
de que não é algo próprio seu, mas d e  outro, de que não lhe 
pertence e d e  que ele m esmo, no trabalho, não pertênce a si 
mesmo. mas a outro". (.!Z_) 

Contraditoriamente ao  processo de alienação 

do trabalho l típico do processo de produção do capital, o tra 
balhador encontra-se numa situação mais privilegiada que a do 
capi tal is ta; este encontra aí a sua sat isfação absoluta -- a 

produção de mais-vali a  -- enquanto o trabalhador encontra aí 
as condições materia is que explicam a sua rebeldia, já que 
neste processo são criadas as condições materiais de uma nova 
forma de produção social de r iqueza. de "um processo de v ida 
social conformado de mane ira nova; e com isto, de uma 
formação social":• ( 48) 

nova 

"A dominação do capitalista sobre o trabalhador é, con 
sequente:mente, a da coisa sobre o honem, do trabalhõ 
morto sobre o trabalho vivo, a do produto sobre o pro
dutor. j â que na j_�calidade as nercadorias que se con
vertem em meios de dominação sobre os tràbalhadores 
(porém, só co:mo meios de dominação do c.ap.l:ta.l nesmo) 
não são meros resultados do processo de produção, mas 
os produtos do mes,m. Na produção material, no verda
deiro processo de vida social -- pois este é o proces
so de produção -- se dâ exatamente a me.6ma relação que 
se apresenta no terreno ideológico, na religião: a 
conversão do sujeito em objeto e vice-versa.Considera 
da lú.6-WJ/Á,came.n;te, esta conversão aparece como momentõ 
de transição necessário, para impor, pela violência e 
ãs custas da maioria, a criação de rigueza enquanto 
tal, isto é, o desenvolvimento inexoravel das forças 
produtivos do trabalho social, que é o único que pode 
constituir a base material de uma sociedade humana li
vre. lt 02_) 

(!D K. Marx. "Manuscritos económico -filosóficos de 1848", op. ci t � , 
p. 65-6.

(1§) K. Marx. El Capital, libro I, capítulo VI (Inédito). op. cit.,
p. 19-106.

� K. Marx. El Capital, libro I, capítulo VI (Inédito), op. cit., p. 19·.
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Esta aparente trans formação de relações so-
ciais em relações entre coisas é uma inversão inerente e pró 
pria ao processo de produção e reprodução do capital; não de
pende de um  ato de vontade ou de forças externas mas da misti 
ficação que se ergue sobre a fonte criadora de valor que é o 
trabalho. Para que esta inversão se produza, a própria dinâmi 
ca de produção joga a seu favor, ja que o trabalho aparece ma 
terializado em  mercadorias, e o que predomina nesta aparência 
é a forma material do objeto que é propriedade privada do ca
pitalista. Ante os olhos aparecem as coisas e desaparece a ta 
refa cumprida pelo esforço criador. 

Vimos que as relações entre classes sociais se 
engendram contraditoriamente no ciclo do capital, ao mesmo 
tempo em que engendran1 as mistificações que as transfiguram em 
relações entre coisas, desprovidas dos antagonismos que as c� 
racterizam. Perguntaríamos ainda: qual a influência da acumu
lação ampliada do capital sobre a classe trabalhadora? 

Considerando o ciclo do capital no seu conjun
to, a acumulação ou reprodução ampliada do capital não é mais 
que um momento da continuidade da produção. Parte da mais-va 
lia extraída da classe trabalhadora na produção e realizada 
na circulação, através da venda das mercadorias produzidas, 
capitaliza-se, convertendo-se em capital adicional, reinver
tido no processo produtivo. Esse aumento do volume de capital 
funciona como base para ampliar a escala da produção. Essaª!!! 
pliação supõe a incorporação de novos meios de produção e de 
novos trabalhadores, ou seja, a ampliação do proletariado. 
(50) 

(50) "Assim como a reprodução s�les produz constanterente o próprio
regiredo capital, de um lado capitaistas e de outro trabalhadores assa
lariados, a reprodução em escala ampliada, ou seja, a acunulação reproduz
o regime de Capital em uma · escala ·superior, cria em um pólo mais capita -
listas ou capitalistas mais podérosos e em outro mais trabalhadores assa
lariados ( .•. ) A acumul ão do c i tal s · - , ttantó. úm · allllento do 
proletariado." . rx. apita . r1t1ca e a conoma .o 1t1ca, ·.212.!.
cit., t. I, cap. XXIII, p. 518.



45 

Como o objetivo da produção ia obtençio de 

mais-valia, da maior lucratividade possível, ao capitalista só 

restam duas alternativas: ou aumentar a jornada de trabalho� 

fazendo crescer o tempo de trabalho excedente materializado 

(mais-valia absoluta) ou, mantendo uma dada jornada de traba
lho, aumentar a produtividade do trabalho, mediante o emprego 

de meios de produção mais eficazes, que permitam reduzir o 

tempo de trabalho socialmente necessário à produção de uma 
mercadoria e aumentar, consequentemente, o tempo de trabalho 

excedente da jornada de trabalho (mais-valia relativa). Esta 

Última alternativa supõe, necessariamente, uma mudança na com 

posição orgânica do capital, ou seja, um maior emprego de ca 

pital constante em relação ao capital variável. 

A acumulação do capital implica a concentração 

de meios de produção e do poder de mando sobre o trabalho nas 

mãos de capitalistas individuais que competem entre si. Mas 

se expressa, também, na expropriação dos capitalistas menores 

em um movimento de atração de capitais já existentes, isto é, 
em um movimento de centralização do capital. (�1) 

Ao desenvolver-se o processo de acumulação, o 

incremento de produtividade do trabalho torna-se a sua alavan 

ca mais poderosa. Essa produtividade aumentada do trabalho se 
expressa no fato de que um capital necessita menos trabalho 

necessário para_produzir um mesmo valor de troca, ou quantid� 

des maiores de valor de uso. Ou seja: um mesmo capital põe em 

movimento mais sobretrabalho e menos trabalho necessário. Des 

sa forma, todos os métodos de potenciação da força de traba

lho são métodos de incrementar a produção de mais-valia, ele

mento constitutivo da acumulação. A lei do capital é criar s� 

bretrabalho, o que supõe a mediação do trabalho necessário e� 

mo condição de extrair aquele. Sua tendência é criar a maior 

-Ci!) Sobre a concentração e centralização do capital, ver K. Marx. El
Capital. Crítica de lá Economía PólÍtica, óp. cit., t. I. cap. XXIII, p. 528-32. 
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quantidade possível de trabalho materializado, isto é. de va 
lor, e ao mesmo tempo, reduzir o tempo de trabalho necessário 
à reprodução da força de trabalho a um mínimo, ampliando o 
tempo de trabalho excedente. O grau social da produtividade 
do trabalho reflete-se numa diminuição relativa da massa de 
trabalho face à massa dos meios de produção que absorve. Por
tanto, imedida que progride a acumulação, a tend�ncia é a re 
dução do capital investido na compra e venda da força de tra
balho, em proporção ao capital total empregado na produção: 
não é uma redução absoluta, mas relativa ao aumento do capi
tal constante. Como a demanda do trabalho depende do capital 
variivel e não do capital total, esse tende a se reduzir, re
lativamente ao crescimento do capital investido no conjunto 
do processo produtivo. Assim, para ser possível manter os tr! 
balhadores empregados e manter o contingente dos ativos, é n� 
cessirio um ritmo cada vez mais acelerado de acumulação de ca 
pital. Esse descenso relativo do capital variável expressa-se 
como um crescimento absoluto da população trabalhadora, mais 
rápido que os meios de ocupação que o capital oferece. dando 
origem a uma superpopulação relativa face às necessidades me 
dias do capital ou "exército industrial de reserva". Essa po
pulação sobrante faz com que a produção capitalista possa de 
senvolver-se livre de limites que se lhe possam opor o cresci 
mento natural da população. 

"Portanto, ao produzir a acumulação do capital, a popu
lação trabalhadora produi, tanbém em proporções cada 
vez maiores, 0-0 múo.6 paJc.a. o .õe.u. excu-00 4e-f.a:tivo. Esta 
é a .ie-l de popula.ç.ão peculiar do 4eghne de pMdaç.ã.o c.a.
p�:t.a, pois em realidade, todo regime histórico con 
ereto de produção tem suas leis de população próprias7 
leis que regem de um modo historica:nente concreto. "(52) 

(g) K. Marx. El Ca�ital. Crítica de la Econonúa Política, op. cit.,
t. I. cap. XXII I. p. sr (Grifos do autor) . 
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Contraditoriamente, portanto, a classe traba 
lhadora, ao fazer crescer a lucratividade da classe capitali� 
ta, reduz as possibilidades de obter os meios de vida do con
junto da população trabalhadora, já que, neste mesmo processo 
em que cria riquezas para outros, cria também as condições P! 
ra que se reproduza uma parcela de população excessiva para 
as necessidades médias do capital, isto é, em proporção ã in
tensidade e extensão do processo de acumulação. 

O exército industrial de reserva. sendo um pkE_

duto da acumulação, é, também, uma das cond.-lç.Õe.ó para que es
ta se efetive. A existência de uma superpopulação trabalhado
ra disponível, independente dos limites reais de crescimento 
da população, é condição fundamental para a vida do 
regime do capital. Isto porque, ã medida que cresce a 

próprio 
força 

expansiva do capital face à produção em grande escala, aumen
ta o ritmo da acumulação, a transformação acelerada do produ
to excedente em novos meios de produção. A existência de gran 
des massas de trabalhadores disponíveis a serem imediatamente 
absorvidas, sem que a escala de produção em outras Órbitas se 
ja afetada, ê condição para que o processo de acumulação am
pliada se renove. Essa massa de trabalhadores é oferecida à 
indústria pela existência de uma população excessiva colocada 
em disponibilidade, devido a métodos de produção que dimi
nuem, proporcionalmente, a cifra de trabalhadores face i am
pliação da mesma produção. (53) 

(53) "Constitui um exército industrial de reserva, um contingente 
disponível que pertence ao capital de modo tão absoluto como se tivesse 
sido criado e se mantivesse ãs suas custas. Oferece-lhe o material huma
no, disposto a ser sempre explorado, ã iredida que o exijam suas necessi
dades variáveis de exploração e, além disso, independente dos limites 
que o aumento real da população lhe possa opor." K. Marx. ·E1 ·•�ital.
Crítica de la Economia Política, op. cit., t. I. cap. XXIII, p. . 
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O desenvolvimento das forças produtivas so-
ciais do trabalho permite ao capitalista, com o mesmo desem
bolso de capital variável, colocar em ação maior quantidade 
de trabalho, mediante maior exploração intensiva e extertsiva 
de forças de trabalho individuais. Esse excesso de trabalho 
de trabalhadores ativos tem como contrapartida o engrossamen
to das filas dos trabalhadores em reserva, ao mesmo tempo em 
que a pressão destes sobre aqueles obriga-os a trabalharem 
mais e a se submeterem às pressões do capital. (54) 

O crescimento cíclico da indústria moderna, as 
necessidades de expansão e retração do capital funcionam como 
um dos agentes mais ativos do ex�rcito industrial de reserva. 

O movimento geral de salários passa a ser regu 
lado, em termos gerais, pelas expansões e contraç6es da popu
lação trabalhadora sobrante. correspondentes às alternativas 
periódicas do ciclo industrial: se durante as fases de expan
são econômica o exército industrial de reserva exerce uma 
pressão sobre os trabalhadores ativos, nos momentos de super
produção e crise, funciona como freio às suas exigências. Atua 
como uma pressão baixista dos salários e favorecedora da su
bordinação do exército ativo às imposições do capital na sua 
fome insaciável de absorção de trabalho não pago. Assim, a 
existência da superpopulação relativa é o pano de fundo a par 
tir do qual se move a lei da oferta e demanda de trabalho, em 
condições absolutamente favoráveis ao capital, no regime espe 
cificamente capitalista da produção. 

(54) "A existência de um setor da classe trabalhadora condenado à
ociosiãade forçada, pelo excesso de trabalho imposto à outra parte, con
verte-se em fonte de riqueza do capitalista individual e acelera, ao mes 
mo tenpo, a formação do exército industrial de reserva em uma escala pr� 
porcional aos progressos da actml.Ulação social." K. Marx. El ��ital.
Crítica de la Econonúá Política, op. cit., t. I. cap. XX:IlI, p. 53 . 
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Esta população sobrante se apresenta sob diver 
sas modalidades. (�) Nos centros industriais modernos, a pro 
dução ora atrai um nfimero maior de trabalhadores, ora os repe 
le. O número de trabalhadores empregados aumenta em termos ge 
rais, ainda que em proporções decrescentes ã escala de produ
ção. A superpopulação existe em um estado 6lutuante. Com o 
avanço de divisão técnica do trabalho dentro do processo pro
dutivo, o capital tende a absorver parcelas de classe traba
lhadora até então não integradas na produção: jovens e mulhe
res especialmente. (56) Com a intensificação do processo de 
exploração do trabalho a vida média do traba lhador se reduz; 
o processo de envelhecimento se acelera. Tais condições exi
gem uma rápida reprodução das gerações trabalhadoras.

Mas a expansão da acumulação do capital nao 
linear: vai abarcando progressivamente diversos ramos de pro
dução. Ao atingir a agricultura, tende a reduzir a demanda da 
população trabalhadora rural ,  sendo que esta expulsão não é 
completada, como na indústria, por um movimento de nova absoE 
ção. Uma das alternativas que se afigura à população é a mi
graçao para os centros urbanos. O f luxo para as cidades supõe. 
no campo, a existência de uma -0upe�população latente eonbtan
te. 

® Sobre as modalidades da superpopulação trabalhadora, que aqui
niencionaremos de modo sucinto, ver K. :M'arx. El Capital. Crítica de la 
Economia Política, op. cit., t. I. cap. XXIII, item 4: ''Diversas modâli
dades de superpopulação relativa. A lei geral da aclllllUlação capitalista", 
p. 543-9.

® "O fato de q ue o incremento natural da massa trabalhadora não 
sacie as necessidades de acumulação do capital e, apesar disto, as reba!_ 
xe, é uma contradição inerente ao próprio processo capitalista. O capi 
tal necessita grandes massas trabalhadoras de idade jovem e menores pro
porções de idade adulta. Esta contradição não é n-enos escandalosa que 
aquela que supõe a queixa de falta de bra�os em um moioonto que estão lan 
çados à rua milhões de homens. porque a divisão do trabalho os vincula ã 
um detenninado ramo industrial." K. Marx. El ·ca�itaL Criticá de la Eco
nomia Política, op. cit •• t. I, cap. XXIII, p. 43. 
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Existem ainda aque las camadas de c lasse traba
lhadora do exército ativo que vivem de trabalho muito irregu
lar. E a chamada superpopulação ,i,n.;te1t,mi,ten.te $ cujo n ível de 
vida encontra-se abaixo da média da c lasse trabalhadora. 

Finalmente, excluindo o n1umpen proletariado", 
encontra-se a camada social dos trabalhadores que vivem numa 
situação de pauperismo. (57) constituída não só de pessoas 
capacitadas para o trabalho (cuja proporção aumenta nos pe
ríodos de crise e se reduz nas fases de "euforia econômica") t

como també m  de Órfãos e filhos de  pobres que são envolvidos 
no exército ati vo nos p eríodos de pico econômico e, ainda, os 
velhos e as "vítimas da grande indústria": viúvas, muti lados, 
doentes. 

Importa marcar que, quanto maior é o crescimen 
to econ6mico, i sto é, a acumulaçã o, maior também é o contin
gente absoluto do proletariado e a capacidade produtiva de 
seu trabalho; e �tanto maior é o exército industrial de reser
va. Este cresce ao crescer a riqueza social. (�) 

(57) "O pauperismo é asilo dos inválidos do exército trabalhador ati
vo e peso morto do exército industrial de reserva. Sua existência leva 
implícita a existência de uma superpopulação relativa, sua necessidade a 
necessidade desta e com ela constitui uma das condições de vida da produ 
ção capitalista e da produção de riqueza. Figura entre as "faux fraix" 
de produção capitalista ( .•. ) " K. Marx. El Capital. Crítica de la Econo
mia Política, op. cit., t. I, cap. XXIII, p. 545-6. 

(58) "Quanto nniores são a riqueza social, o capital em funcionamen
to, o volume e a intensidade de seu crescimento e maiores também, portan 
to, a magnitude absoluta do proletariado e a capacidade produtiva do 
seu trabalho, tanto maior é o exército industrial de reserva. A força de 
trabalho disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a força expan
siva do capital. A magnitude relativa do exército industrial de reserva 
cresce, consequentemente, à medida que crescem as potências de riqueza. 
E quanto maior é este exército de reserva em proporção ao exército ativo, 
mais se estende a massa da superpopulação considerada, cuja miséria se 
acha em razão inversa aos tonnentos de seu trâballio. E finalmente. quan
to mais crescem a miséria dentro da classe trabalhadora e o exército in
dustrial de reserva, mais cresce o pauperismo oficial. Tal é a lei geral 
absoluta da acumulação capitalista." K. Marx. El Càpital. Critica aê la 
Economía Política, qp. cit .• t. I. cap. XXIII. p. 546 (Grifos do autor)� 
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O capital mantém sempre a superpopulação rela
tiva em proporção às s uas necessidades de acumulação. 

A reprodução ampliada do capital é acompanhada 
nao só de uma Jr.e.p4odu.ç.ão a.mp.t,Lada da.ó '1..e.la.ç.Õe...6 de c..t'..a.�.6e...6, à 
proporçao que o proletariado absorvido pelo capital se expan
de; mas esta Jr.epJr.odu.ç.ão da Jr.ela.ç.ao .õocial � tambim uma 4e..p4o
du.ç.ã.o do.ó a.nA:agan.i..fimo.6 de.. c.la..6.6e. que .te.n.de.m a. .6e. ap4oóttn.da.Jc.. 
A ac.u.mu.la.ç.ã.o da. m,Loê.Jr..la ê. p,topoJte.lona..f.. ã acu.mu.laçã.o do c.a.p.Ltal. 

�A produção capitalista não é só reprodução da relação; 
e sua reproduçao nmna escala se:rrpre crescente, e, na 
mesma medida em que, com o modo de produção capitalista 
se desenvolve a força produtiva social de trabalho,cres 
ce tanbém frente ao trabalhador a riqueza acumulada, co 
mo riqueza que o domina, como capital ( .•. ) e na mesma 
proporção se desenvolve por oposição sua pobreza, indi
gência e sujeição subjetiva." W

No mundo das aparências. esta realidade, que 
aqui se busca desvendar, apresenta uma outra face: para o ca
pi talista o capi.'tal é uma soma d e  meios materiais de produção 
que tem o poder místico de gerar mais capital; o trabalho não 
pago extraído da classe trabalhadora, que é a fonte de rique
za do b urgu;s e da miséria do proletirio, aparece, exclusiva
mente, como trabalho pago através do salário. Para a classe 
capitalista a fonte de seu lucro não provém de expropriação 
da vida humana da classe trabalhadora mas, sim, de um mero me 
canismo de mercado: comprar mais barato e vender mais caro. A 
fonte de seu lucro, na s ua consciência aderida ao capital,pr� 
vêm da circulação. O capital acrescido, expresso num produto 
que é uma mercadoria, tem que ir ao mercado, para este valor 
valorizado .6 e Jte.a..e...{.za.Jr., transformando-se novamente em din hei
ro. que é a forma necessária para se reiniciar o ciclo produ
tivo. Este processo que se expressa numa mudança meramente 
formal do valor capital é falsamente qualificado como a fonte 
de riqueza. 

(59) K. Marx. ElCapital, libro I ,  éapítUloVI (Inédito), op. cit.,
p. 103°:-
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O limite mínimo do preço de venda da mercado

ria produzida é o seu p�e�o de ca-0ta
1 

que significa, para o 
capitalista, o necessirio para repor o capital invert ido na 
produção: o valor dos meios de produção consumidos e o preço 

da força de trabalho. O preço de custo repõe o que a mercado
ria custou ao capitalista, sendo medido pela inversão do capi 
tal. Desta forma, o custo capitalista não expressa todo o va

lor da mercadoria ou o seu preço rP-al de custo, porque este 
inclui , além da reposição do capital adiantado. uma parte do 
valor contido na mercadoria, o qual nada custou ao c apitalis

ta -- a mais-valia -- mas que custou ao trabalhador c omo t ra
balho não retribuído. Porém, o c apitalista não pensa a partir 
do valor da mercadoria, mas sim de seu preço de custo; nao 

pensa em termos de mais-valia e sim de lucro. O lucro é a for 
ma transfigurada da mais-valia na qual se encobre o segredo 

de sua existênc ia e a sua origem: mas é uma das f ormas em que a 

mais-valia se manifesta. (60) Mas se até aqui nos referimos 
fundamentalmente i mais-valia, o que é o lucro? A mais-valia, 
considerada como o remanescente do capital �a�al invertido na 

produção, assume a forma de lucro. ( 61) Enquanto a taxa de 
mais-valia ou de exploração do trabalho é medida em relação 
ao capital variá vel, ou seja, é a relação entre trabalho pago 

e não pago, na taxa de lucro o trabalho não pago é calculado 
em relação ao c apital total adiantado na produção. Na taxa de 

(60) K. �larx. El Capital. Crítica de la Economia Política. op. cit.,
t. IIr, cap. II, p. 63

(61) "Assim representada, como "rebento" do capital total desembolsa 
do, aJÜais-valia reveste a forma transfigurada de lucro( ••• ) Consequen
temente, o lucro ( ..• ) ê o mesmo que a mais-valia, ainda que sob tnna for 
ma mistificada, a qual responde, necessarirurente, ao regime de produçãõ 
capitalista ( ••• ) Ao aparecer o preço da força de trabalho, em tnn dos 
pólos, sob a fonna transfigurada de salário, a mais-valia aparece em ou
tro pólo, sob a forma transfigurada de lucro ( .•• )" K. Marx. El Capital. 
Crític a de la Economia Política, op. cit., t. III, cap. I, p. 53. 

"A mais-valia ou lucro consiste no remanescente do valor da mercado
ria sobre o seu preço de cus to, is to é, no remanescente da soma total de 
trabalho contido na mercadoria depois de cobrir a soma de trabalho retri 
buído que ela encerra ( .•. )" K. Marx. El Capital. Crítica de la Economíã 
Política, op. cit., t. III, cap. I. p. 58. 
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mais-valia se desnuda a relaçio capital e trabalho; na taxa 

de lucro, as diferentes "funções" que cumpre o capital inver
tido nos meios de produção e na força de trabalho se obscure

cem, já que se trata de considerar o capital total de maneira 

indiferenciada; consequentemente, o capital aparece numa rela 
ção consigo mesmo. Existe aí a consciência de que o valor no
vo é gerado pelo capital ao longo do processo de produção e 

circulação. Porém, o medo como isto ocorre aparece mistifica

do como fruto de qualidades inerentes ao próprio capital. Mas. 

se a mais-valia nasce n.o plLo c.e.b.bO d1-Jte.to de p.Jtodu..ç.ã.o, .6 õ 1:, e 

Jteal1-za no plLoc.e.6.60 de c.1-Jtc.u..laç.ão. O fato de realizar-se ou 

não e o grau em  que este valor excedente se reali za dependem 

das condições do mercado, da concorrência, isto é, da mútua

especulação entre os capitalistas. Assim sendo, a mais-valia 
ou lucro já nao aparece como produto da apropriação de tempo 

de trabalho nao pago. mas sim como o remanescente do preço de 

venda sobre o preço de custo. Como o capitalista identifica o 

preço de custo com o valor intrínseco da mercadoria, o lucro 

para ele só pode provir da circulação. (,2l) Não percebe que 

seu lucro só pode originar-se do fato de poder vender algo pe 
lo qual nada pagou. Esta aparência de que a mais-valia ou lu
cro, além de realizar-se na circulação. dela brotasse direta

mente é realçada pelo menos por dois fatores: o lucro obtido 
na venda depende das conjunturas de mercado, além da astúcia 

e do conhecimento do capitalista; por outro lado, entra em j� 

go, além do tempo de produção. o .te.mpo de. c,é.Jtc.u..lação, pois 

quanto menor ê o período em que a mercadoria permanece no mer 
cado ou, em outros termos, quanto mais rápida é a venda,maior 

é a rotatividade do valor capital e maior a acumulação. 

(g) 110 remanescente do valor ou mais-valia que se realiza ao vender 
a mercadoria é considerado pelo capitalista, wrtanto, coro o remanescen 
te de seu preço de venda sobre o seu valor e não como um remanescente de 
seu valor sobre o seu preço de custo, com se a mais-valia contida na 
rrercadoria não se realizasse rrediante a venda, mas sur�isse diretamente 
dela." K. Marx. ;El Capital. C:tít�-�8: d�_!?- Economia Politica, op. éit., 
t. III, cap, I, p. 54.
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Este  p rocesso misti ficador adquire novos mati 
zes e complica-se, ainda mais, ao se considerar o lucro médio 
e os preços de produção.· (63) 

2.4. A Reprodução do Capital e a Totalidade da Vida Social 

Ao finalizar estas reflexões, importa desta
c ar alguns aspectos j â abordados n o  decorr er da exposição, 
mas que, reunidos. explicitam melhor a dimensão de totalidade 
do processo de produção e reprodução das relações sociais, ou 
seja, como a reprodução do capital p ermeia as várias "dimen 
sões" e expressões da vida em  sociedade. 

A produção e reprodução da riqueza material, 
insepariv e l  da c riação e recriaçio das formas sociais de que 
s e  rev este é um processo eminentemente social. :S indissociável 
das relações sociais que na era do capital têm como agentes 
fundamentais os capit a listas e trabalhadores ass alariados. 
considerados não-apenas individualmente, mas como representa!!_ 
tes de classes sociais antagônicas. (64) O antagonismo de in-

.,. � �obre esta_questão, ver K._Marx. El Cattital. Crítica de la Eco
nua Politica, op. c1t., t. III, seçao II, p. 15 -212. 

(64; Faz-se necessârio esclarecer que, eF.bora a reflexão expressanes 
sa primeira parte tenha se centralizado em torno do capital e trabalhõ 
assalaTiado, tal não significa um desconhecimento da importância da pro
priedade privada da terra e da classe dos proprietários de terra que se apr� 
priam de parcela da niais-valia socialmente gerada, sob a fonna de renda 
da terra. A centralização da análise em torno do capital como relação 
burguesa de produção temas suas justificativas. Em primeiro lugar� por ser 
a relação determinante da atual fonna de organização social da produção, 
a partir da qual as demais adquirem inteligibilidade. g sua co:rrpreensão 
que desvenda a produção e extra�ão da mais-valia, que constitui o motor 
e a finalidade básica da produçao nesta fase histórica. A renda da terra 
não é mais que outra fonna transfigurada de se expressar a mais-valia que, 
como o lucro, tem como tal suas características específicas. Em segtm.do 
lugar, com o propósito desta exposição é subsidiar a discussão da pro
fissão de Serviço Social, situando-a no processo de reprodução, esta se 
nos afigura como sendo um fenômeno tipicamente urbano-industrial. Embora 
isto não elimine a importância da compreensão da classe dos :Qroprietá-" 
rios de terra, especialmente face à realidade latino-americana, não se tra- · 
ta de uma condição indispensável para a fundanentação das hipóteses de tra
balho referentes à inserção da profissão no movimento contraditório da vida 
social. Dentro das limitações do presente trabalho, cremos que as coloca
ções apresentadas são suficientes (mas não exaustivas) para os propósitos 
em vista. 
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teresses que permeia tais relaç�es, independente das elaborá 

çoes ideolcigicas que se faça dos mesmos, � um fato objetivo. 

dado pelo cariter cada vez mais social da produção contrapos

to i apropriação privada dos meios e dos produtos do trabalho 

alheio. Em outros termos, a lei geral da acumulação supõe a 

acumulação da riqueza, monopolizada por uma parte da socieda

de -- a classe capitalista. -- inseparável da acumulação da mi 

séria e da pauperização daqueles que produzem a riqueza como 

uma riqueza alheia, como poder que os domina. enfim, como ca

pital. 

A reprodução ampliada do capital supoe a re

cr1açao ampliada da classe trabalhadora e do poder da classe 

capitalista e, portanto, uma reprodução ampliada da pobreza e 

da riqueza e do antagonismo de interesses que permeia tais re 

lações de classes, o qual se expressa na lu�a de ela66e6. 

Nesse mesmo processo de reprodução da domina

ção, são criadas·as bases materiais para uma nova forma de or 

ganização da sociedade. A sociedade capitalista. expressao 

histórica do desenvolvimento social e, portanto, necessária à 

expansão das forças produtivas do trabalho social, encontra-

se em processo de recriação e de negação. O mesmo 

que a recria, reproduz os seus antagonismos. 

processo 

Do ponto de vista da população trabalhadora, 

este processo se expressa numa pauperização crescente em rela 

ção ao crescimento do capital. Não se trata, necessariamente, 

de pauperização absoluta, mas relativa à acumulação do capi

tal, que atinge a globalidade da vida da classe trabalhadora. 

A exploração se expressa tanto nas condições de saúde, de ha

bitaçio, como na degradaçio moral e intelectual do trabalha

dor; o tempo livre do trabalhador é cada vez menor, sendo ab

sorvido pelo capital nas horas extras de trabalho, no traba

lho noturno que desorganiza a vida familiar. Operíodo da in

fincia se reduz p�lo ingresso precoce de menores na atividade 

produtiva. As mulheres tornam-se trabalhadoras produtivas> 



56 

Crescem, junto com a expansao dos equipamentos e máquinas mo 
dernas. os acidentes de trabalho, as vítimas da indfistria. O 
processo de industrialização, ao atingir todo o cotidiano do 
operirio, transforma-o num cotidiano de sofrimento, de luta 
pela sobrevivência. Esta luta pela sobrevivência se expressa 
também em confrontos com o capital, na busca de reduzir o pro 
cesso de exploração , com vitórias parciais, mas significati -
vas da classe trabalhadora, como a jornada de oito horas de 
trabalho, a legislação trabalhista, o sindicalismo livre, etc. 
A classe capitalista, zelosa de seus interesses, cuida para 
que as conquistas da classe trabalhadóra não afetem visceral
mente a continuidade da vida do capital. (65) 

Vemos, portanto, que a reprodução das rela
çoes sociais é reprodução da dominação: reprodução ampliada 

do domínio de classe. Este é um processo eminentemente pol!ti 
co, em que as classes dominantes têm no Estado o instrumento 
privilegiado do exercício de seu poder no conjunto da socieda 
de. 

Mas, concomitantemente à reprodução da domina 
çao, recriam-se, também, as formas sociais mistificadas que 
encobrem a exploração. Têm por função apresentar a desiguald! 
de entre classes como normais. naturais, destituídas de con
flitos e contradições. Estas formas ideológicas são as aparên 
cias através das quais as relações sociais antagônicas se ma
nifestam. A produção e reprodução da ideologia é fruto do mes 

(65) "A lei da acumulação capitalista que se pretende 1nistificar,
convertendo-a em lei natural, não expressa mais que uma coisa; que sua 
natureza exclui toda redução do grau de exploração do trabalho ou tQ<la 
alta do preço desde que possa colocar em perigo seriamente a reprodução 
constante do regime capitalista e a reprodução do capital em uma escala 
cada vez mais alta. E, forçosaroonte, tem que ser assim em um regire de

produção em que o trabalhador existe para as necessidades de exploração 
de valores ja criados, em vez da riqueza material existir para as neces
sidades do trabalhador." K. Marx. El Capital. Crítica dé la Ecónomía Po
lítica, op. cit., t. I, cap. XX.III, p. 524. 
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mo processo em que se  reproduz a riqueza s ocial como capital 

e o trabalho como trabalho assalariado. Porém, se as formas 

ide ológicas encobrem a exploração, nã.o a. e..tlmina.m: ambas são 

produto contradit6rio do mesmo p rocesso hist6rico, configuran 

do-o como um ndesenvolvimento histórico desigual". (66) As 
ideo l ogias que se reproduzem na prática cotidiana sao também 

absorvidas pela "ciê nci a" ou pelos intelectuais "orgânicos" 

das classes dominantes. Como sust entam Marx e Engels: 

".As idéias (Gedanken) da classe dominante são, em ca 
da época, as 1dê1as dominantes, isto é, a classe que 
é a força ma.tetúai. dominante é, ao iresmo tempo. sua 
força up,Uu ... tuai. dominante. A classe que tem à sua 
disposição os meios de produção materiais, tem ao mes 
mo tempo os ireios de produção espiritual, o que faz 
com que a ela sejam submetidas, ao iresmo tempo e. em 
redia, as idéias daqueles a que faltam os meios de 
produção espiritual. .As idéias dominantes não sao 
mais que a expressão ideal das relações materiais do
minantes concebidas como idéias; portanto, a expres 
são das relações que tornam uma classe a classe domi
nante; portanto, as idéias de sua dominação. Os indi
víduos que constituem a classe dominante possuem, en 
tre outras coisas • também consciência e, por isto ,pen 
sam; na medida em que dominam como classe e determi ::
nam todo o ânbito de uma época histórica, é evidente 
que o façam em toda a sua extensão e, consequentemen
te. entre outras coisas • dominem também como pensado
res. como produtores de idéias ; que regulem a produ
ção e distribu ição de idéias de seu tempo e que suas 
!déias sejam, por isso :rresmo. as idéias dominantes da
epoca. (67)

Deve-se ainda, apenas marcar que o process o  

d e  produção capitalista não é s6 u m  processo  de re-produção 

de relações s ociais, mas de p4oducão de �elaçõe-0. Enquanto as 
relações socia is se renovam em a lguns ramos produtivos,  a ex

pansão da acumulação vai abrangendo novos ramos, provocando 

(66) Esta noção de desenvolvimento histórico desigual, assim conpre-
endida, é desenvolvida por José de. Souza Mart.ins, no conjunto de seus 
trabalhos, conforire indicação bibliográfica. _ _ 

e§ K. Marx e F. Engels. A IdeolOgià àlema (Feuerbach) • Sao Paulo. 
Grijalbo, 1977. p. 72. 
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alterações substanciais na maneira de produzir, ou seja, no 

processo técnico de trabalho e nas relações sociais de produ

ção, face à subsunção real do trabalho ao capital. Porém, a 

expansão do capital não é linear. Verifica-se, historicamente, 

que o movimento mesmo de reprodução no conjunto da sociedade 

pJto du.z Jte.ta.ç.õ e.6 .6 o c.,la.,ü, de pJto du.ç.ã.o não c.apLta..t.l.6 -tlfr6 , como 

meio de extração de trabalho excedente pelo capital. Não se 

trata de mera sobrevivência de relações próprias de modos an

teriores de organização da sociedade; porque são redimension� 

dos no seu significado histórico ao se subordinarem ao movi 

mento expansionista do capital. Trata-se da produção capita

lista de relações de produção não capitalistas. (68)

Finalizando este capítulo, importa explicitar 

o raciocfnio que norteou sua elaboração. O esforço efetuado 

orientou-se no sentido de articular, na exposição, teoria e 
mftodo. A explicitaçio das noções fundamentais que conformam 

o universo analítico da pesquisa é condição preliminar para o

tratamento teórico do tema em estudo. Procurou-se resgatar e

acentuar, no decorrer da exposição efetuada, alguns princí

pios metodológicos do pensamento de Marx, assim como a dimen

são propriamente sociológica de sua reflexão, procurando fa

zer face is leituras correntes, de cunho economicista do au

tor. Embora limitadamente. aventurou-se na busca de explicitar 

as tensões inerentes e específicas às relações sociais que 

peculiarizam a sociedade do capital: a articulação indissolfi

vel e contradit6ria entre a ess�ncia dessas relações sociais 

e sua manifestação através das formas sociais, por meio das 

quais se expressam, ambas engendradas e recriadas no processo 

da vida social. Acentuamos a tensão entre a aparência de rela 

(68) Não se pode encarar relações co100 o escravismo, a produção mer
cantirsimples, o "colonato". etc., como excrescências no capitalismo, 
mas como maneiras historicamente específicq5 do capital se reproduzir. 
Sobre a questão ver o original trabalho de José de Souza Martins. O C a
tiveiro da terra. São Faulo, Ciências Humanas, 1979. 
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çoes igualitárias, indispensável à troca de mercadorias equi 

valentes. expressa na 6rbita da circulação, e a desigualdade 

inerente a esse modo de produção e de vida, em que o caráter 

cada vez mais social do trabalho contrapõe-se à apropriação 

privada das condições e produtos do mesmo. Ressaltamos ainda. 

como a "liberdade" do trabalhador, necessária ao intercâmbio 

de sua capacidade de trabalho como mercadoria, contrap5e�se, 

contraditoriamente, i reprodução das condiç6es de sua domina

ção e de sua miséria. Ou seja, procuramos explicitar como o 

próprio processo de exploração produz a sua legitimação. Esse 

descompasso necessário ao funcionamento da sociedade só pode 

ser superado através da prática política. 

A força de trabalho em ação, sendo a substân 

eia que produz a riqueza, a reproduz como riqueza para ou

tros. Assim, o trabalho se torna para o trabalhador como algo 

que lhe é estranho, que o mortifica e no qual se aliena, mas 

através do qual são. também, ges tadas as condições de sua efeti 

va libertação. A própria organização do processo de produção, 

entendido como unidade contraditória de produção, circulação, 

troca e consumo, viabiliza as ilus6es que conferem i circula

ção, a qualidade de criadora de sobrevalor, independente da 

produção. Por outro lado, a mística da forma salário encobre, 

ao mesmo tempo em que permite desvendar, a relação entre o

trabalho pago e não pago do trabalhador. Essas mistificações 

afetam não só aos capitalistas, mas tamb�m i classe trabalha

dora. 

Esses, dentre outros, foram alguns aspectos 

que se procurou acentuar, descartando a perspectiva analíti

ca, que, em detrimento da apreensão do movimento contraditô-
.,. . 

rio da totalidade concreta, enquadra a realidade em n1ve1s 

analíticos: econ6mico, político e ideo15gico. Enfim, procu-

rou-se dar alguns passos, ainda que limitadamente, no sentido 

de captar o desenvolvimento desigual entre as representaç5es 
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e a realidade substancial dos fenômenos, ressaltando as media 

çoes necessárias à expressão das contradições e as determina 

çoes do processo social na sua totalidade. 



61 

3. DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO

O Serviço Social sô pode afirmar-se como p1tâ...t!:_ 
e.a in.õil.tu.c.iona.lizada. e le.gi.tima.da na sociedade ao responder 
a nece-0.õidade-0 -0oc.iai-0 derivadas da prática hist órica das 
classes sociais na produção e reprodução dos meios de vida e 
de trabalho de f1'.JTffiél. socialmente determinada . 

Ã medida que a satisfação das necessidades so 
ciais se torna mediatizada pel o  mercado, isto f, pel a  produ
ção, t roca e consumo de mercadorias, tem-se uma crescente di
vis ão do trabalho social, a qual pode ser considerada nas 
suas formas gerais (no mercado mundial. por gru po de pa1ses, 
no interior de um país, entre agricultura e indústria, cidade 
e campo, etc.),.passando pelas formas sin gulares e particula
res dentro dos ramos de produção, até a divisão do t ra balho 
no interior da oficina. (l)

Q) Sobre a divisão do trabalho, ver especialmente: K. Marx e F. En
gels. A Ideologia ... , op. cit.; K. Marx. El Capital. Crítica de la Econo
mia política, ºE· cit., t. I, seção IV; idem. La Miseria de la Filosoíia. 
Buenos Aires, Siglo XXI, 3a. ed. p. 104-28; Idem. "Manuscritos econômico
filosóficos de 1848", OJ?. ci t. • p. 99-104; Idem. Los Fundamentos de la 
Crítica de la Economía"Política. v. II. Madri, Comunicacion, 1972. p. 555-
13; F. Engels. Dô sõcial ismo Utópico ao Socialismo Científico. Lisboa.Ed. 
Estampa, 197L E ainda: H. Bravennan. Trabalho e Capital Mon,,lista. A
De�adação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro, Zãliar, 1 7; H. Le
fe �e. "A Sociolog_ia .•• ", �t· cit., p. 64-88; A.Gorz (org.) Crítica da 
divisão do trabalho. Sao :Pau o, Mârtins Fontes, 1980. 
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A divisão do trabalho na sociedade determina a 

vinculação de indivíduos em 6rbitas profissionais especificas, 

tão logo o trabalho assume um caráter social, executado na so 
ciedade e através dela. Com o desenvolvimento das forças pr� 
dutivas sociais do trabalho, sob a égide do capital, o proce� 

so de trabalho passa a ser efetuado sob a forma de cooperação 
de mui tos trabalhadores livres e de máquinas no interior da fá 
brica. Verifica-se, ao mesmo tempo, um parcelamento das ativf 

dades necessárias i realização de um produto, sem precedentes 
em épocas anteriores, agora executados por diversos trabalha 
dores diferentes e por um sistema de máquinas. Cria-se o tra 

balhador parcial, efetuando-se o parcelamento do pr6prio indi 
víduo no ato da produção. As forças produtivas do trabalho c� 
letivo sio apropriadas pelo capital, enfrentando o trabalha

dor como elementos que o subjugam. A própria ciência é apro
priada pela classe capitalista e colocad� a seu serviço� como 
força produtiva do capital e :não do trabalho. 

a neste contexto da divisão social do trabalho 

que se pretende situar o Serviço Social. Esta ê uma linha de 
a:r:tâlise que não encontra suporte na literatura brasileira e� 
pecializada do Serviço Social e da sociologia das profissões, 

implicando em reunir alguns elementos teóricos complementares 
que permitam, nos capítulos subsequentes, caracterizar a pr� 

fissão face à divisão de trabalho peculiar ã sociedade capit� 

lista. 

A divisio do trabalho na sociedade, isto ê, a 
divisão social do trabalho e a consequente determinação dos 

indivíduos a certos ramos de atividades profissionais é uma 

característica comum a todas as sociedades. Interessa, no en 
tanto, circunscrever a presente análise a partir do momento 

em que a troca de mercadorias passa a ser o agente intermedi� 
rio da articulação de trabalhos diferenciados, oriundos de Ór 
bitas distintas da produção. Partimos, pois, da divisão do 

trabalho tal como se configura na produção e circulação sim 



ples de mercadorias, percorrendo a manufatura, para 
tar as peculiaridades dessa divisio no interior da 
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explici
sociedade 

e da produção características da indústria capitalista. Res
salta-se a importância de apreender a historicidade dessa no 
ção, ou seja, de compreender as diversas formas específicas 
que a divisão do trabalho assume, de acordo com as condições 
de produção sobre a qual se baseia e as relações entre os mem
bros da sociedade que refletem a realidade dessas condições. 

CI) 

3.1. Fundamentos da Divisão do Trabalho 

Ao produzirem os meios de vida, os homens prQ 
duzem sua vida material. O modo de produzir os meios de vida 
refere-se não só ã reprodução física dos indivíduos, mas ã 
�ep4odução de de�e4mlnado modo de vlda. A produção da própria 

vida no trabalho e da alheia na procriação dá-se numa dupla 
relação natural e social; social no sentido de que compreende 
a cooperação de muitos indivíduos. Portanto, determinado modo 
de produzir supõe, também, determinado modo de cooperação en
tre os agentes envolvidos, determinadas relações sociais esta 
belecidas no ato de produzir, as quais envolvem o 

da vida em sociedade. (]) 

cotidiano 

O grau de desenvolvimento da divisão social do 
trabalho expressa o grau de desenvolvimento das forças produ
tivas sociais do trabalho. C om a divisão do trabalho di-se,ao 
mesmo tempo, a distribuição quantitativa e qualitativa do pró 
prio trabalho e dos seus produtos, isto�. da propriedade 

do poder de dispor do trabalho de outros. A divisão do tra 

(2) K. lvlarx. Los F'lmdamentos de la Crítica de la Econonúa Política, 
op. cit., p. 561.-

0 *'Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O 
que eles são coincide, portanto,' com sua produção: com o 9ue 

3
roduzem,com

o modo como produzem. O que os indivíduos são depende, pois. as condi
çoes materiais de produção." K. Marx e F. Engels. A Ideologia Alemã. 
(Feuerbach). São Paulo, Grijalbo. 1977. p. 27-8. 
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balho e a propriedade sio express6es id;nticas: o que a pri
meira enuncia em relação â atiJidade do homem, a segunda enun 
eia em relação ao produto da atividade do homem. Assim ê que 
a cada fase da divisão do trabalho corresponde uma forma de 
propriedade, ou a c ada  estágio do desenvolvimento das forças 
produtivas do trabalho social corresponde uma forma de apro
priação do trabalho. (±) 

Sendo o trabalho humano expressao da atividade 
humana num contexto de alienação, a "divisão do trabalho é a 
expressão econômica do caráter social do trabalho dentro da 
alienação". (�) 

Os sujeitos do processo de troca aparecem como 
proprietários de mercadorias sendo a propriedade privada con 
<lição prévia da circulação. A apropriação da mercadoria nao 
se efetua na circulação, mas deve ser suposta anteriormente. 
Na produção simples, a mercadori a  tem como fonte o trabalho 
de seti possuidoi. Como valor de troca, é trabalho materializa 
do; a expressão do indivíduo produzida por ele e objetivada 
para outro. Nesse contexto, o trabalho e a apropriação pelo 
indivíduo sobre os frutos de seu próprio trabalho servem de ba 
se à apropriação do trabalho de outros na esfera da circula -
ção. Isto supõe a alienação ou conversão do trabalho pessoal 

em uma forma social. A circulação é, portanto, o movimento me 
diante o q ualº. produto pessoal se converte em produto social, 
em valor de troca expresso no dinheiro, para logo reconver 
ter-se em produto individual, ou seja, em valor de uso e obje 
to de consumo para o próprio indivíduo. Assim o conjunto do 

(4) Ver K. Marx e F. Engels. A Ideologia ••. , op. cit.
(i) ''lhua vez que o trabalho humano não ê mais que a atividade humana

dentro da alienação -- da manifestação da vida enquanto alienação da vi 
da -- podemos dizer, também, que a divisão do trabalho não ê outra coisa 
que o estabelecimento alienado da atividade humana genérica real ou da 
atividade do homem enquanto ser genérico". K. :Marx. t'Manuscritos econômi
co-filosóficos de 1848 .t' In: K. Marx e F. Engls. :Manuscritos econômicos 
vários. Barcelona, Grijaloo, 1975. p. 99. 



processo de troca implica como pré-condição, que a 

esteja submetida i divisão do trabalho social. Isso 

"as mercadorias trocadas são trabalho objetivado em 

valores de uso que representam o modo de existência 
do da divisão do trabalho ou da materialização de 
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produção 

porque 

diversos 

objetiva

trabalhos 

qualitativamente diferentes que satisfazem um conjunto de ne

cessidades diferentes''. (t) PorSm a consideração da divisio 

do trabalho não se esgota na ótica do intercâmbio de traba

lhos de qualidades diferenciadas, do ponto de vista do valor 
de uso dos produtos trocados. No mundo dominado pelo valor de 

troca, o indivíduo produz para si ao produzir para a socieda

de, na qual cada membro trabalha para ele em outra esfera. Ao 

se produzir uma mercadoria esta deve ter um valor de uso nao 

para quem a produz. mas para outros; é valor de troca, que só 

se converte em meio de subsistência para seu produtor depois 

de ter revestido, no dinheiro, a forma de produto universal, 
através do qual pode realizar-se em qualquer trabalho de ou

tro qualitativamente distinto. Implica. uma 6o�ma e-0pecZ6ica 

da divi-6ã.o do .t�abalho, cuja condição fundamental é que os su 

jeitos criem produtos determinados pelo elemento social do 
valor de troca. Trata-se da divisão do trabalho de estrutura 

hist6rica determinada na qual o indiv!duo se encontra determi 

nado pela sociedade. Quando o indivíduo produz seus pr6prios 

meios de subsist�ncia, sua produção não tem um cariter social 
e seu trabalho nio & social. Este cariter social s6 se mani

festa no conteúdo do trabalho, quando, como membro de um com

plexo social, produz para as necessidades dos demais, estando 

submetido a uma deuendência social. Seu trabalho privado tor-
� A 

na-se trabalho geral e seu produto um produto social que res 

ponde a necessidades sociais. Tal se comprova pelo fato de 

que seu trabalho privado passa a constituir uma particularida 

de do trabalho social, um ramo que o completa, ·um modo de 

existência do trabalho coletivo. Nesse contexto os indivíduos 

(0 K. Marx. Los Fundamentos .•. , op. cit., p. 559. 
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se enfrentam unicamente na qualidade de proprietários de valo 

res de troca. Os laços sociais entre os indivíduos deixam de 

ter a característica de laços diretos entre membros de uma 

comunidade, para se tornarem mediados pelas mercadorias que 

produzem, pelas relações monetárias que dão suporte à troca 

de seus produtos privados. Assim, a vida em sociedade passa a 

existir frente aos indivíduos com� algo exterior, material e 

autônomo, o que passa a ser condiçeJ para que possam estabele 

cer relações como pessoas privadas. 

Com a divisão do trabalho dá-se a contradição 

entre o interesse particular e coletivo de todos os indiví-

duos que se relacionam entre si. Os agentes sociais envolvi -

dos na troca buscam unicamente seus próprios fins nessa tran

sação: cada um não é mais que meio para o outro, para a conse 

cução de seus próprios interesses particulares. Embora a reci 

procidade seja necessiria, os sujeitos da troca sao indife 

rente� entre si;: importam-se, apenas, como meio de satisfação 

de seus fins privados e egoístas. Nessa contradição entre o 

interesse individual e coletivo, o coletivo passa a existir 

não só na representação como interesse geral. Tem um respaldo 

na realidade.visto que se apresenta como a dependência recí -

proca dos indivíduos entre os quais o trabalho esti dividido. 

Porém o coletivo não mais coincide com o interesse individual, 

sendo o geral uma forma ilusória de coletividade: coletivida 

de essa baseada no relacionamento de classes sociais antagôni 

cas, já condicionadas pela di vi s2.o do trabalho, entre as quais 

existe uma relação de dominação. Aqueles que têm acesso ao po 

der político, apresentam seu interesse particular como inte -

resse geral da sociedade. O interesse coletivo adquire, assim. 

na qualidade de Estado, uma forma aut5noma, separado dos in 

teresses particulares e gerais. A luta prática desses interes 

ses particulares que se chocam com o interesse "geral" cria a 
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necessidade  do c ontrole e intervenção prática através do Esta 
do, como ilusório interesse geral . (1)

Com a divisão do trabalho dá -se também a sep! 
-raçao entre a atividade intelectual e manual, podendo ser 

atribuídas a indivíduos diferentes. g dada a possib i lidade da 
consciência emancipar -se da prática social existente, chocan 
do -se c om a mesma, porque as relaç ões sociais  se c ontrapõem 
às forças de produção. Ci) Essa divisão entre trabalho e spiti 
tual e manual se ref lete também no seio da c lasse dominante, 
em que seus ideólog os ativos se cindem de seus membros ati
vos. Tal cisão pode assumir matizes de hostilidade a qual se 
desfaz face  a qualquer colisão política que possa colocar em 
cheque a própria c lasse. (�) 

Em síntese, pode-se afirmar que a divisão do 
trabalho resume as condiç ões soc iai s nas quais os indivíduos, 
na qualidade de pessoas autônomas e privadas, produzem valo
res de  troca. (10) 

(Z) "··· a luta prática desses interesses particulares, que constante 
n:ente e de modo real chocam-se com os interesses coletivos e ilusoriamen=

te tidos como coletivos, torna necessário o controle e a intervenção prâ 
tica através do ilusório interesse geral como Estado". K. Marx e F. En':" 
gels. A Ideolo ia Alemã, op. cit., p. 49-50. 

(8 • rx e. F. ngels. A Ideologia Alemã,�- cit., p. 45.
"A divisão do trabalho ••• expressa-se t em no seio da classe 

dominante como divisão entre trabalho espiritual e manual, de tal modo 
que, no interior desta classe uma parte aparece como os pensadores desta 
classe (seus ideólogos ativos, conceptivos, que fazem da formação de ilu
sões a respeito de si mesma seu principal meio de subsistência), enquanto 
que outros relacionam-se com essas idéia e ilusões de maneira mais passiva 
e receptiva, pois na realidade são os membros ativos dessa classe e . têm 
pouco tempo para produzir idéias e ilusões a respeito de si prôpriosn . 
K. Marx e F. Engels. A Ideologia Alemã, op. cit., p. 72-73.

(10) Esse caráter privado dã prorrJ.:ião ê UJl1 produto histórico: "Se ca
da inãívíduo encontra-se isolado e autono�o no seio do processo de produ
ção é devido à divisão do trabalho, que, por sua vez, baseia-se em uma sé 
rie de condições econômicas que detenninam o lugar dos indivíduos no meiõ 
dos restantes e o conjunto de modalidades de sua existência." K. Marx. 
Los Ftmdamentos de la Critica, op. ci t . • p. 560 • 
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A divisão do trabalho é condição da existência 

da troca e do valor de troca. A sociedade burguesa é a socie
dade do valor de troca desenvolvido, o qual domina toda a pro 
dução. A relação direta do produtor com o produto de seu tra 
balho tende a desaparecer, tornando toda a produção dependen 
te das relações monetárias. O sistema de necessidades se a� 
plia e se torna cada vez mais complexo. À proporção que se de 
senvolve a divisão do trabalho, mais se produz sob a forma de 
val ores de troca. A troca dos produtos como mercadorias tor 
na-se o agente mediador dos diversos trabalhos. 

"Não é a troca que cria a diferença entre as órbitas da 
produção. O que faz é relacionar essas Órbitas distl!}
tas entre si, convertendo-as em ramos de uma produçao 
global da sociedade, unidos por laços de dependência�" 
(11) 

Como a produção e circulação de mercadorias 
constitui a premissa do regime capitalista de produção ê ne
cess·ãrio que a.� di vi.6 ão do .tJta.b a.lho na. .& o e-leda.de. .tenha. a.dq u.-i.Jt-i. 
do um ce1tto g1ta.u de ma.tu1tida.de pa.Jta. que a.pa.1teça., como p1toduto 
tipicamente ca.pita.li.6ta., a. divi.6âo ma.nu6atu1tei1ta. do t1ta.ba.lho. 
(12) 

A divisão de trabalho na sociedade nao se re

duz a uma categoria simples e abstrata, mas implica um proce� 
so histórico. Apresenta como condições fundamentais de seu de 
senvol vimento., entre outras, a separação cidade-campo, cer

ta magnitude e densidade da população, a ampliação do mercado 
e a consequente diversificação das necessidades sociais, a r� 
gulação das trocas pela lei da concorrência . Assim, ta mbém, 

a emergência da manufatura e d a  divisão de trabalho que lhe é 

(11) K. Marx. El Capital. Crítica de la Economia Política, op. cit.,
vol. I, p. 286.

(12) l! isto gue justifica porque, na reconstrução dessa noção, par
tiu-seda produçao e circulação simples de IJErcadorias, estabelecendo os 
fundamentos da divisão social do trabalho, para em seguida abranger as 
formas específicas que assume no interior da unidade produtiva no período 
manufatureiro e na indústria capitalista. 
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peculiar supõe a acumulação e concentração dos instrumentos -

de produção e de trabalhadores como condição básica que prec� 

de a divisão do trabalho na oficina e se desenvolve concomi -
tantemente à mesma. 

O modo de produção correspondente ao capital 

apresenta dois níveis fundamentais de desenvolvimento: a manu 
fatura e a grande indústria que especificam formas determina

das de divisão de trabalho, levando à parcialização do pró

prio trabalho no ato da produção de mercadorias produtos do 
capital. 

3.2. A Divisão Manufatureira do Trabalho 

Para que o dinheiro seja trocado enquanto capi 
tal pelo trabalho livre, supõe, como primeira condição, a as
sociação de trabalhadores por meio do capital, a qual é pura

mente formal na forma mais simples e independente da divisão 

do trabalho. Refere-se ao emprego pelo capital de trabalhado
res autônomos e dispersos. Tal associação afeta apenas o pro

duto do trabalho e não o próprio trabalho, sendo as trocas 

concentradas nas mãos do capital. A segunda condição é a eli 

minação da autonomia e da dispersão dos trabalhadores, agora 

agrupados em um só lugar, sob o mesmo mando e sob vigilância. 

� o capital quem realiza a associação dos trabalhadores na 

produção, criando o modo de produzir que lhe é adequado. (13) 
- ... 

A partir desse mom.ento, o capital aparece nao so como o repre 

sentante do caráter social da troca, mas, também, do caráter 
social do trabalho, da força coletiva dos trabalhadores, como 

a força que cria a unidade. � o próprio capital que vai criar, 
concomitantemente, a disciplina crescente, a segmentação do 

(13) "A produção capitalista tem histórica e logicamente seu ponto de
partiaa na reunião de um número relativamente grande de trabalhadores que 
trabalham ao mesmo tempo, no. mesmo lugar (ou, preferindo-se no mesmo cam
po de trabalho) na fabricação da mesma classe de mercadorias e sob o man
do do mesmo capitalista". K. Marx. El Capital. Crítica de la Econowía Po
lítica, op. cit., t I, cap. XI, p. 259. 



trabalho, a continuidade e dependência dos processos 
dos na fabricação de um produto no âmago da produção. 
da a manuóa�u�a, onde a cooperação baseada na divisão 
balho adquire a sua forma clássica. 
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implic! 
:S cria
do tra-

A manufatura implica um processo de produção 
coletivo, executado por numerosos trabalhadores em cooperação 
(14) entre os quais se dividem as diversas operações parciais
da produção. Essas operações parciais tornam-se função exclu
siva de cada trabalhador, convertendo-se em um trabalhador
parcial. O produto final passa a ser produto comum de uma co
letividade de trabalhadores parciais. O trabalhador perde a
capacidade de desenvolver um ofício em toda a sua extensão,
à medida que a distribuição do trabalho vai cristalizando-se
sob a forma de divisão do trabalho na produção manufatureira.

O trabalho se torna social por excelência, ad 
quirindo a qualidade de um trabalho social médio executado pe 
los trabalhadores agrupados e os instrumentos 1de produção ad 
quirem, concomitantemente, um caráter social. Ao mesmo tempo, 
verifica-se a atomização do processo de produção em operações 
diferenciadas atribuídas a trabalhadores distintos. A fragmen 
tação desse processo de produção em fases especiais coincide, 
na manufatura, com a diferenciação do ofício manual nas suas 
diversas operações integrantes. A execução de tais operaçoes 
conserva seu caráter manual, dependendo da destreza, seguran
ça e rapidez do trabalhador no manejo de sua ferramenta. A p� 
rícia de cada trabalhador parcial é a base da produção, mas 
cada um se reduz a executar a mesma operação parcializada con 
tinuamente, o que leva a produzir mais em menos tempo, redu 
zindo o emprego improdutivo do trabalho. Acompanha esse pro-

(14) "A fonna de muitos trabalhadores, coordenados e reunidos com vis 
tas am plano no mesmo processo de produção ou em processos de produção 
distintos, porém enlaçados. chama-se cooperação." K. Marx. · El Capital. 
Crítica de la Economia Política, op. cit., cap. XI, p. 252. 
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cesso a diferenciação e especialização dos instrumentos de 
trabalho. A manufatura funciona c omo  um mecanismo de produção 
cujos Órgãos sao homens . 

A cooperaçao de muitos trabalhadores exi gida 
pela produção manufatureira permite não apenas potenciar a 
força de trabalho individual, mas cria uma força produtiva n,2_ 
va resultante da jornada de trabalho combinada: a força prod� 
tiva social do trabalho. Essa cooperação, no entanto,  não é 
voluntária, mas imposta pelo capital. Ela começa no processo  
de trabalho quando o trabalhador em atividade, já deixou de 
pertencer a si  mesmo sendo, como membro de um organismo traba 
lhador, uma f orma de existência do capital. Por iss o, a força 
produtiva desenvolvida pelo trabalhador é uma força produti 
va apropriada pelo capital, que nada lhe custa, sendo criada 
à medida que o trabalhador é s ubmetido pelo capital a determi 
nadas condições de trabalho. Aparece, pois, como f orça produ
tiva inerente, inata, ao capital. (ll_) Na manufatura, o enri 
queci mento da força produtiva social do trabalhador coletivo, 
apropriado pelo capital, é condicionada ao empobrecimento do 
trabalhador em suas forças produtivas individuais: o conheci
mento, a perspicácia, a vontade, as  habilidades que o traba -
lhador a-:rtesanal desenvolviam s ã o  agora transferidas ao capital. 

Qi) no poder social, isto é. a força produtiva re:ultiElicada que nas 
ceda cooperação <;le muitos indivíduos, exigida pela divisao do trabalho, 
aparece a estes indivíduos, porque sua cooperação não ê voltmtâria mas 
natural, não como seu próprio poder unificado, mas como uma força estra -
nha situada fora deles, cuja origem e destino ignoram, que não podem 1nais 
dominar, e, que. pelo contrário, percorre agora lilJla série particular de 
f�ses e estágios de desenvolvimento, independente do querer e do agir 
desses ho::nens, que, na verdade, dirige esse agir e esse querer.n K. Marx 
e F. Engels. A Ideologia Alemã, �2& cit., p. 49-50. "A associação dos tr!!_ 
balhadores. a cooperação, a divisão dÕ trabalho, aparecem como força pro
dutiva do capital, do mesmo modo que as forças produtivas que determinam 
a intensidade e a extensão práticas do trabalho. A força coletiva e o ca
ráter social do trabalho são a força coletiva do capital. O resmo ocon·e 
com a ciência, cem a divisão do ·trabalho, com a troca que implica a divi
são dessas tarefas. Todas são forças produtivas do capital, o gual apare
ce como sujeito das mesmas." K. Marx� Los Pundà:méritós de là Critica de la 
Economia Política, op. cit., p. 75. 
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"As potências es pirituais da produção ampliam-se em es 
cala e sob um aspecto, ã custa de inibir-se nos demais:-
0 que os trabalhadores parciais perdem se �once.nou:t no 
capital, enfrentando-os. g o resultado da divisão manu
fatureira do trabalho que as po�ênc..lct6 cu,� do 
processo material de produção se erigem frente aos tra
balhadores, como pJtop!Úeda.d.e o.1.hcúa. e podeJL domna.doJt. 
Este p,wccu,�o de dl6�oe.la..ção começa com a cooperação 
simples, onde o capitalista representa frente aos traba 
lhadores individuais a unidade e a vontade do corpo sõ 
cial do trabalho. O processo continua avançando na manü
fatura, a qual mutila o trabalhador ao convertê-lo em 
trabalhador P!;rcial. Conclui-se na grande indústria, on 
de a ciêncút é separada do trabalho como potência de 
produção independente e acUJilllada a serviço do capital:' 
(16) 

A manufatura contribui, portanto, para a degra
dação do trabalhador individual, acentuando pelo trabalho re
petitivo e fragmentado, obstacul izando o dis ciplinamento da

inteligência, a criatividade, criando uma verdadeira "pato lo
gia industrial". (17) A divis ão manufatureira do trabalho re

voluciona o modo� de trabalhar de cada trabalhador individual,

fomentando artificialmente uma de  suas habilidades parciais e
abafando inúmeros es t ímulos e ca pacidades. Além de distribuir

os diversos trabalhos parciais entre os indivíduos,  s ecciona

o próprio indivíduo, convertendo-o em um aparato automático
adscrito a um trabalho parcial  (18). A ciência, a cultura,tor

nam-se sus cet íveis de coe xis tirem s eparadas do trabalho, domi

nando-o como força produtiva alheia, em detrimento da intensi

ficação da força produtiva do trabalhador individual. Os gas

tos de formação e treinamento do trabalhador s e  reduzem e,com
isto, o valor de sua força de trabalho.

(� K. Marx. El Capital. Crítica de la Economia Política. ?P· cit., 
t. I, cap. XII, p. 294.

(17) 11:S indubitável que toda divisão de trabalho no seio da sociedade
é inseparável de certa degeneração física e es�iritual do homem. Porém o 
período manufatureiro, com seu regime de divisao peculiar, acentua esse 
desdobramento social dos rruros do trabalho de tal modo e afeta.a tal pon
to as raízes vi tais do indivíduo� que cria a base e o incentivo para que 
se fome uma verdadeira patologiá industrial ••• " K. Marx, idem, p. 296. 

(1&) K. Marx. El CápitaL ·ctitiCà ·&e lá ·EcónómÍá Política� op •. cit., 
t. I, cap. XII, p. 298.
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A manufatura nao só subordina os trabalhadores 
a um mando, mas cria uma hierarquia entre os próprios traba -
lhadores. Estabelece  uma divisão entre trabalhadores qualifi
cados e n�o qualificados, sendo estes Gltimos dominantes nume 
ricamente, mas s ob a influ�ncia determinante dos primeiros. 

A divisão manufa tureira do trabalho é um meio 
de produzir mais mercadorias c om a mesma quantidade de traba
lho. fa vorecendo maior rapidez a o  proces so de acumulação de ca
pital., t um mê.todo de. c1t.la.ç.ã.o de ma.l-0 - va.l.la. 1tela..t.lva. (19) Se 
de um lado contribui para o des envolvimento das forças produ
ti vas sociais do trabalho, s endo nesse sentido um progresso 
histórico incontestável, por outro lado é um meio aprimorado 
de maior exploração do trabalhador, já que desenvolve a força 
produtiva social do trabalho para o capitalista e não para o 
trabalhador. 

A plena reali zação dessa f orma de regime capi
talista de produção não se dá s em barreiras: o capital tem 
que lutar permanentemente contra a insubordinação dos operá 
rios, de cuja perícia manual depende a produção manufatureira. 
Ora, a razão determinante do processo de produção é a obten
ção da maior valorizaçio possível do capital, ou, em outros 
termos , a apropriação do trabalho não pago do trabalhador li 

(19) K. Marx, ,nesta passagem. sintetiza o significado da divisão manu
fatureira do trabaTho: "A divisão manufatureira do trabalho cria a organi 
zação quantitativa dos processos sociais de produção, isto é, cria uma de 
termina.da organização do trabalho social, desenvolvendo com isto, ao mes-=

mo tempo, a nova força social proãutiva do trabalho. Como fonna específi
cmrente sapitalista do pnzcesso social da produção -- que apoiando-se em 
bases pre-estabelecidas so podia continuar desenvolvendo-se sob a forma 
capitalista -- esta organização não é mais que um método para a criação 
de mais-valia relativa; um procedirrento para aumentar,â custa dos traba -
lhadores,os lucros do capital -- a chamada riqueza social,"riqueza das na 
ções". etc. Este mêtodo só desenvolve a força produtiva social do traba
lho para o capitalista exclusivamente ao invés de desenvolvê-la para o 
trabalhador. Além disso a converte em força mutiladora do trabalhador in
dividual. Cria novas condições para que o capital domine o trabalho. Por
tanto, ainda que de um lado represente um progresso histórico e uma etapa 
necessária no processo econômico de fonnação da sociedade, por outro é um 
meio de exploração civilizada e refinadau . K. Marx, idem, p. 297. 
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vre pela classe capitalista sob a forma de mais-valia. Assim 

sendo o enriquecimento do capitalista tem sua outra face: o 
empobrecimento do trabalhador, agora mutilado como trabalha

dor parcial. Essa insubordinação supra-referida tem, portanto, 
suas razões incrustradas na pr6pria forma de organização da 
produção e da distribuição do trabalho que a caracteriza. Ao 
crescer o número de trabalhadores empregados simultaneamente 

pelo mesmo capital cresce, também, sua força de resistência e, 

em contrapartida, a pressão do capital para vencê-la. Contra 
a luta de resistência do trabalhador, a mutilação de sua vida 

no trabalho alienado, o capital responde através da imposição 
da ordem. Essa necessária função controladora, de vigilância 
e direção do processo social de trabalho é uma função do capi 

tal e de seus prepostos. Como a reunião dos trabalhadores na 
produção é uma iniciativa do capital , cabe-lhe, também, garan 
tir a coordenação e unidade do processo , que aparece na práti 

ca como a autoridade do capitalista, como o poder de uma von
tade alheia que submete a seus fins as atividades do conjunto 
dos trabalhadores. Essa função de direção, de vigilância, tr� 

duz-se numa forma despótica, transfigurando-se numa função de 
exploração, determinada pelo inevitável antagonismo das rela
ções sociais que aí se estabelecem. Está voltada, ainda, para 

a fiscalização do emprego dos meios de produção, evitando sua 

destruição e seu desgaste. À medida que se expande o capital, 
a função de vigilância direta dos trabalhadores tende a ser 

transferida a um grupo de funcionários que durante o processo 
de trabalho exerce o mando em nome do capital, restringindo
se o patrão às funções de alta direção e vigilância. 

Concluindo a caracterização da divisão manufa
tureira do trabalho caberia sintetizar as suas peculiaridades 
face a divisão do trabalho na sociedade.(�) Essas duas ex-

(20) Ver Marx, K. El Capital. Crítica de la Economía Política, t. I,
op. cit., cap. XII. 



75 

pressoes da divisão do trabalho articulam-se e condicionam-se 

mutuamente, mantendo, no entanto, características específicas. 

Assim como a divisão manufatureira do trabalho exige como pré
condição um certo desenvolvimento da divisão do trabalho na 

sociedade voltada para a produção de mercadorias, a produção 

manufatureira impulsiona a divisão social do trabalho. Produz 

uma diferenciação dos ramos da produção ao diversificar os 

instrumentos de produção e, consequentemente, as indústrias ;..

que os produzem. Indústrias que eram exploradas articuladame� 

te se dissociam, adquirindo autonomia. Certas fases especiais 

do processo de produção de uma mercadoria tornam-se ramos in 

dustriais independentes. A produção manufatureira incentiva, 

ainda.a divisão territorial do trabalho. A manuóatu4a não a6e 

ta apena-0 a e-0óe4a econômica ma-0 toda-0 a-0 exp4e-0-0Õe-0 da vida 

em -0ociedade, óavo4ecendo a eme�gêneia de e-0pecialidade-0 e e-0 

peeiall�ta�. Ao revolucionar o regime de produção em um ramo 

industrial afeta necessariamente os demais, visto que, ainda 

que cada qual produza uma mercadoria independente, encontram

se articulados como fases de um processo global de produção. 

As transformações operadas na produção agrícola e industrial, 

a ampliação do mercado mundial, afetam os meios de comunica 

çao e transporte, os estilos de vida , as atividades científi 

cas e artísticas. 

Porém essas duas expressoes da divisão do tra

balho -- na sociedade e na manufatura -- apresentam diferen 

ças essenciais. O que caracteriza a divisão manufatureira do 

trabalho é o fato de cada trabalhador parcial dedicar-se a 

uma operação limitada do processo de produção, que considera

da em si mesma carece de valor e utilidade. Cada trabalhador 

parcial não chega a produzir uma mercadoria, dedicando-se 

apenas a uma operação que é parte de seu processo de produção. 

O produto final é um produto c..omum, fruto da combinação dos 

trabalhos fragmentados de muitos trabalhadores. O que unifica 

e articula esses trabalhos parciais é o fato dos trabalhado-
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res venderem suas forças de trabalho a um finice capitalist�. 
que os emprega como força de trabalho combinada. Já a divisão 
de trabalho na sociedade opera pela compra e venda de mercado 

rias, produtos de virios ramos industriais. O que integra os
trabalhos desses diversos ramos é o fato desses produtos se
rem mercadorias. Enquanto a divisão manufatureira do trabalho 
supõe a concentração dos meios de produção nas mãos de um ca 
pitalista, a divisão social do trabalho implica o seu fracio
namento entre muitos produtores de mercadorias mutuamente in 

dependentes. Enquanto na produção manufatureira existem fun 
ções determinadas para cada conjunto de trabalhadores, na so 
ciedade a distribuição dos meios de produção e dos produtores 

nos diferentes ramos sociais do trabalho é regida pela arbi 
trariedade, pela lei da concorrência.  A isto se opõe a d ivi
são manufatureira do trabalho subordinada a um plano e i auto 
ridade incondicional do capitalista à qual estão sujeitos o s  

trabalhadores como membros d e  um mecan ismo global d e  proprie
dade do capitalista. 

Essas duas manifestações da divisão do traba

lho con vivem sem excluir-se, int erinfluenciando-se mutuamente. 
Porém a divisão manufatureíra do trabalho é um produto espec í  
fico da sociedade capitalista, da expansão d as forças produti 

vas e da consolidação do trabalho assalariado. Com ela a div i  
são social do trabalho€ redimensionada assumindo nova pecu
liaridade histórica. (Q) 

(21) :Marx, ressaltando a historicidade deste tipo de divisão do traba 
lho face a outras formas de sociedade afirma: "Na sociedade do regime ca
pitalista de produção a anarquia da divisão social do trabalho e o despo
tismo da divisão do trabalho na manufatura estão reciprocrurente condicio
nados. Outras fonrias mais antigas de sociedade em que a especialização da 
ii-idústria se desenvolve de modo elementar, para logo cristalizar-se e con 
solidar-se legalmente, apresentam a imagem de uma organização do trabalho 
social sujeita a um plano e a uma autoridade, de um lado, enquanto de ou
tro lado excluem radicalmente ou .só estimulam em escala insignificante ou 
de modo esporádico e fortuito a divisão de trabalho dentro da oficina. K. 
:Marx. El Capital. Crítica de la Economia Política, op. cit., t. I, p. 290. 
O autor estâbelece, aindã, como regra geral :"quanto menos a divisão do tra
balho no seio da sociedade ê presidida pela autoridade, mais se desenvol-



77 

3.3. A Dívisão do Trabalho n a  Gra'nde Indústria 

A indústria manufatureira impulsionada com a 

expansao do mercado mundial defrontou-se com uma demanda de 

produtos manufaturados que ji não podia ser satisfeita no es

tigio vigente de desenvolvimento das forças produtivas. Sua 

estreita base técnica incompatibilizou-se com as demandas da 
produçio que ela pr6pria havia criado. Porfm um dos resultan 
tes da manufatura foi a fabricação de instrumentos de traba

lho, introduzindo a indústria de máquinas, cujo desenvolvimen 
to coloca em questão o princípio da divisão manufatureira do 
trabalho: sua base manual, a dependência da força muscular e 

das habilidades do trabalhador especializado no manejo de 
seus instrumentos de produção. Com o desenvolvimento da manu
fatura são gestadas, portanto, as bases da g4ande indü��4ia 

que revoluciona o regime de produção, transformando os instru 
mentos de trabalho em máquinas, nas quais as ferramentas do 

trabalhador reap?recem combinadas como peças de um aparato me 

cânico, revestindo uma forma substantiva totalmente emancipa

da dos entraves e limites próprios da força humana. O instru
mento de trabalho adquire independência face ao trabalhador: 

supera sua debilidade física e sua obstinação. Na grande in
dústria capitalista se consuma o divórcio entre as potências 

espirituais do processo de produção e o trabalho manual. A 

perícia do trabalhador individual transforma-se em detalhe se 
cundârio ante a ciência. a tecnologia. as forças naturais e o 

trabalho social de massa. 

A fábrica emerge como a unidade de produção b! 

seada no maquinismo onde se dâ a cooperação simples de inúme

ras máquinas funcionando concomitantemente para fins semelhan 

ve a divisão do trabalho no interior d.a oficina e mais se submete tal di 
visão à autoridade de urna só pessoa. Portanto, em relação â divisão do 
trabalho,a autoridade na oficina e na sociedade está em razão inversa uma 
da outra." K. Marx. 'Lá Misérià de lá Filosofia,; op� cit •• p. 119-120. 
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tes. Repr oduz-se aí a cooperaçao baseada na divisão do traba
lho característica da manufatura, porém, agora, expressa como 
co operação de muitas máquinas. O objeto de trabalho percorre 
diversos processos parciais a rticulados entre si por uma ca
deia de máquinas diferenci adas. relacionadas e compleme ntares. 

A manufatura oferece a base elementar da divi 
sao de t rabalho e do p rocesso de produção da grande indiistria. 
Logo emerge, no entanto, uma diferença essencial: desaparece 
o princípio subjetivo da divisão do trabalho,  isto é, a nece�
sidade de ada ptação do processo de produç ão ao tr.abalhadorpaL
cial que executava cada etapa do mesmo com sua ferramenta,
dependendo de suas c apacidades e habilidades pessoais. Na
grande indiistria au tomatizada o trabalhador defronta-se com
um organismo o bjetivo da produção como condição dada. (Q) A
máquina de trabalho combinada é um sistema de diversas máqui
nas e grupos de máquinas tanto mais perfeita quanto menor a
interru pção do trânsit o  d a  matéri a do i nício d a  produção até
o seu término. Ta l carac terística a diferencia da produção m�
nuf atureira em que o princípio da produção é dado pelo isola
mento e segmentação das diversas operações contidas na fabri
cação de um produto. N:> modo de produzir peculiar a este está
gio avançado da produção capit al ista o papel do trab alhador
modifica-se substancialmente: a eficácia no manejo dos instru
mentos de trabalho passa do traba lhador para a máquina na 

(22) "Na manufatura a divisão e a articulação do processo social de 
traballio é pu:rrutente subjetiva, uma simples combinação de trabalhadores. 
parciais. No sistema baseado no :maquinis::no, a grande indiistria possui um 
organismo per.feitar2nte objetivo cem o qual o trabalhador e ncontra-se co 
m condição material de produção pronta e acabada. Na  cooperação simples 
e,inclusive,na cooperação especificada pela divisão do trabalho a substi
tuição do trabalhador isolado pelo tYabalhador coletivo apresenta-se como 
algo puramente casual. As :máquinas combinadas , fora algmnas exceções , só 
funcionam nas mãos do trabalhador diretam.ente socializado ou coletivo. -
Portanto, agora, é a própria natureza do instrumento de trabalho que im
põe como necessidade técnica o caráter cooperativo do processo de traba 
lhI 

on. K.
X

Ma
I1

rx. El Capi!al. fr,���S:�_cle_].Et_ ��<?!!2�ª Política, op. cit., t:-
, cap. • p. 315-316. 
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qual é incorporada. Torna-se o trabalhador um mero vigilante 
da máquina intervindo, esporadicamente, num sistemá automatiza 
do. Supera-se, pois, a base técnica da grande indústria. Os 
trabalhadores se transformam em simples Órgãos de um maquini� 
mo subordinado a uma força motri z central. Enquanto na manufa 
tura o movimento parte do trabalhador que se serve de suas 
ferramentas, na fábrica ele serve à máquina que se torna o su 
jeito da produção. Os homens passam a seguir os movimentos da má 
quina que se sobrepõem a eles como um mecanismo morto ao qual 
são incorporados como ap�ndices vivos, acessôrios.conscient�. 
A máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas priva-o de 
seu conteúdo. Este trabalho mecanizado e automatizado de mera 
vigilância esgota ainda mais o ·trabalhador: afeta-lhe o siste 
ma nervoso, depaupera sua atividade muscular, confisca-lhe to 
da atividade física e intelectual. Na manufatura o trabalha
dor imprimia vida aos instrumentos de trabalho graças à sua 
habilidade. A máquina concentra em si a habilidade, força e 
destreza do trabalho socialmente acumuladas, substituindo o 
trabalhador graças à aplicação de conhecimentos científicos 
na sua construção. A ciência se manifesta nas máquinas e apa
rece como alheia e exterior aos trabalhadores. Já nao existe 
no cérebro dos trabalhadores mas, apropriada pelo cap ital e 
objetivada no maquinismo, atuando sobre eles como uma 
estranha, força da própria máquina. (�) 

força 

(� "A ciência não custa absolutamente ''nada" ao capitalista, mas is 
to nao o impede que a explore. O capital se apropria da ciência alheia: 
assim como se apropria do trabalho dos demais. Porém a "apropriação" capi
talista" e a "apropriação pessoal" são coisas radicalmente distintas, sei a
tratando-se da ciencia ou da riqueza material11

• K. Marx. El Càpital. Cri
tica de la Economia Política, op. cit., t. I, p. 316 (Nota de rodapé)-.-
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Embora a apropriação do trabalho vivo pelo tra 

balho morto seja inerente a natureza do capital, ela adquire 

expressão patente na grande indústria. O trabalho objetivado 

aparece fisicamente como a força dominante face o trabalho 

vivo: não só o apropria, mas o domina ativamente no 

processo de produçio. O domínio do homem pela coisa, 

próprio 

pelo 

fruto de seu próprio trabalho materializado, apropriado 

outro, adquire aí uma manifestação explícita. O trabalho 

deixa de ser a unidade dominante do processo de produção: 

por 

vivo 

reduzido quantitativamente a proporções Ínfimas em relação ao 

trabalho materializado, embora qualitativamente conserve uma 

importância fundamental na criação do valor. Assume um papel 

subalterno face à atividade científica geral, à tecnologia a

plicada na produção e ã força produtiva derivada do conjunto 

da organização social da produção, que não são mais que ou

tras dádivas naturais do trabalho social, embora sejam produ-

tos históricos._ A ciência essa força produtiva geral 

desempenha um papel básico no desenvolvimento da indústria 

automatizada. O capital apropria-se gratuitamente desse pro

gresso geral do trabalho social, cujos resultados fixam-se no 

capital e não no trabalho, sendo utilizados em função de seus 

próprios fins de valorização e dominação. 

O capital implica, por definição, na potenci� 

çao da força produtiva do trabalho que se apresenta como for

ça produtiva éxterior ao trabalho e instrumento de debilita -

ção do trabalhador. g, no entanto, na qualidade de capital fi 

xo que o maquinismo torna o trabalhador dependente, objeto de 

apropriação e dominação. E só adquire essa forma de capital 

fixo porque tem como contrapartida o trabalho assalariado. 

Tal distinção é fundamental porque importa distinguir a ten 

dência universal e civilizadora do capital o desenvolvimen 

to universal das forças produtivas, das quais a ciência nao 

é mais que um aspecto -- do caráter alienante e destrutivo 

que assumem nessa forma de produção. Essa tendência do desen-
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volvimento das forças produtivas encontra-se em contradição 
com a forma limitada que o impulsiona. A limitação do capital 
está em que todo o seu desenvolvimento efetua-se de maneira 
antagônica: o desenvolvimento da riqueza social, das condi
ções de trabalho, da ciência, etc., aparecem como alienadas 
do trabalhador que se comporta frente a tais condições por 
ele prodtizidas como riqueza alheia,causadora de sua pobreza. 
O processo de objetivação do poder material do trabalho é um 
produto do próprio trabalhador e a ele corresponde. Porém o 
fato dessas condições objetivas se tornarem cada vez mais in
dependentes do trabalhador enfrentando-o como força alheia, 
não corresponde ao trabalhador, mas às condições de produção 
personificadas, isto é, ao capital. Esse processo possuirá o 
caráter de alienação para o trabalhador ou de apropriação do 
trabalho de outro pelo capital durante o período em que, a ní 
vel do capital e do trabalho, esse corpo objetivo da ativida
de funcione em.oposição ao trabalho imediato. Tal inve46ão -
o domínio do homem pelas coisas -- a essa �ubve��ão -- o fato 
do trabalhador criar, contraditoriamente, as próprias condi
ções de sua dominação -- são reais, não existindo apenas no 
espírito do capital e do trabalho. Correspondem a uma neces
sidade histórica: é a condição necessária ao desenvolvimento 
das forças produtivas a partir dessa base determinada. Porém 
não se trata de uma necessidade absoluta,mas efêmera, O resul 
tado desse processo está voltado para a destruição dessa base 
e dessa forma de desenvolvimento, apontando para o desenvol
vimento das forças produtivas sem obstáculos e para a possibi 
lidade do desenvolvimento universal do indivíduo -- de sua 
individualidade social -- numa sociedade de nova natureza. A 
distinção supra ressaltada é importante porque para os econo
mistas burgueses a necessidade de objetivação das forças so
ciais do trabalho aparece indissoluvelmente ligada à necessi
dade de sua alienação face ao trabalhador. ( 24) Mas, partindo 

(24) Ver K. Marx� Los Fundamentos de lá Crítica de lá Ecortomfa Poli -
tica,"O'p. cit., t. II, p. 
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do trabalho assalariado,as máquinas só podem surgir em oposl 
ção ao trabalho vivo. Como propriedade e força do capital de 
vem opor-se necessariamente ao trabalhador. Esse modo de dis
tribuição é uma condição do modo de produção baseado no trab! 
lho assalariado. Entretanto, isso não significa que as máqui
nas deixariam de atuar como agentes de produção ao serem aprQ 
priadas pelos trabalhadores associados. Implicaria em outro 
tipo de distribuição, sobre nova base produtiva: outro modo 
de reprodução da vida e da produção que só pode ser criado no 
próprio processo histórico social. 

Em síntese, o capital tende a ampliar as for
ças produtivas e a reduzir ao máximo o tempo de trabalho so
cialmente necessário ã reprodução do trabalhador e de sua fa
mília, expandindo assim o sobretrabalho gratuitamente apropria 
do. E sta tendência se realiza na grande indústria com a tran� 
formação dos instrumentos de trabalho em  máquinas articuladas. 
11 este o sentido fundamental dessa revolução operada no modo 
de produzir. A finalidade do emprego das máquinas não é faci
litar os esforços do homem, mas reduzir o trabalho necessário 
e, em contrapartida, ampliar a parcel a da jornada de trabalho 
entregue sem equival ente ao capitalista. E um meio peculiar 
de produção de mais-valia relativa, de exploração de trabalho 
de modo cada vez mais intensivo. � esta a razão histórica que 
impulsiona a grande indústria e a divisão do trabalho que a 
caracteriza. Trata-se de transformação histórica dos instru 
mentos de trabalho tradicionais e da atividade humana no seu 
manejo em meios adequados ã forma capitalista de exploração. 

(�) 

(25) "Para o capital o desenvolvimento dos meias de trabalho em maqui
nismo nao é fortuito; é a transformação histórica dos meios de trabalho 
tradicionais em meios adequados ã forma capitalista. A acumulação do sa
ber, da habilidade assim como todas as forças produtivas da inteligência 
social ficam, então absorvidas pelo capital, opondo-se ao trabalho. Daí 
em diante aparecem coro uma propriedade do capital ou, mais exatamente, 
do capital fixo, ã medida em que ingressa no processo de trabalho com:> 
um meio de produção efetivo. K. :Marx. Los Fundarrentos de ·1à Crítica de la 
Economia Política, t. II, op. cit., p. 795. 
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O grau de desenvolvim ento da divisão do traba

lho vigente na indiistria capitalista expressa o grau de dese� 
volvimento das forças produtivas e a organização e distribui
ção do trabalho que lhe é pecul r. Como a grande indústria 

apresenta como ponto de partida a transformação dos instrumen 

tos de trabalho em máquinas, privilegiamos a discussão desse 
aspecto como condição para explicitar as peculiaridades do pa 

pel do trabalhador nesse estágio de desenvolvimento das rela 
çoes capitalistas de produção e sua submissão ao tipo pecu

liar de divisão do trabalho. 

O crescimento da população trabalhadora� uma 

das condições da introdução das máquinas para substituir o 
trabalho. Elas não surgem como alternativa à falta de mão-de
obra, mas para restringir o uso da força de trabalho à propor 

ções adequadas às necessidades de reprodução do capital. Isto 
porque a produção capitalista apresenta como condição necessá 

ria um maior conjunto absoluto de trabalho necessário a uma 

maior massa possível de sobretrabalho em relação ao trabalho 
pago. Sua condição essencial é. pois, um crescimento máximo 

da população, devendo a força de trabalho ser massiva para que 

as máquinas se desenvolvam. Para que o capitalista possa se 
apropriar do sobretrabalho da população ativa é necessário 

que haja uma superpopulação inativa em oposição à população 

necessária a esse estágio histórico da produção. Explicita-se 
aí o papel do exército industrial de reserva. Com a expansao 
das forças produtivas sociais do trabalho o tempo de traba -

lho socialmente necessário é reduzido, ampliando-se o traba
lho excedente, conforme o já explicitado. Consequentemente par 
te da mão-de-obra passa a ser sup�rflua, porque com o traba

lho potenciado a parcela da classe trabalhadora em atividade 
torna-se suficiente para efetuar a massa de sobretrabalho an
teriormente produzida por toda a mão�de-obra empregada. Assim, 

a diminuição do trabalho necessirio com as transformações ope 
radas no regime de produção industrial significa a criação de 
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uma superpopulação crescente, des;1rovida de todos os recursos 

e, ainda, dos meios de procurar trabalho. Não podendo sobrev.!_ 

ver de seu trabalho enquanto está impossibilitada de realizâ

lo, sua existência passa a depender da renda de todas as elas 

ses. A sociedade f obrigada a assumir a manutenção dessa par
cela da classe trabalhadora, momentaneamente exclufda do mer 

cado de trabalho, no sentido de manter viva, em reserva, es

sa força de trabalho potenci para utilização posterior nos 

períodos de expansao da produção. 

Na sociedade capitalista a redução 'do trabalho 

necessário obtido com o desenvolvimento das forças produtivas 

materiais não tem como contrapartida a ampliação do tempo li
vre do trabalhador; está voltada para ampliar ao máximo o tem 

po de trabalho não pago, fazendo com que o trabalhador consa

gre ao capitalista todo o seu tempo de trabalho e sua vitali 
dade aí consumida. Mas não se pode desconhecer a importância 

histórica de tâl redução. Uma vez liberado das travas do tra

balho alienado, o trabalhador emancipado poderá usufruir dos 
benefícios da redução do tempo de trabalho fazendo livre uso

desse tempo disponível para o livre desenvolvimento de suas 

individualidades sociais. Não se trata de livrá-lo do traba
lho, mas do processo de valorização que torna o trabalho um 

meio de dominação do próprio homem. O desenvolvimento das for 

ças produtivas é uma das condiç ões da emancipação do traba
lho. 

Com a produção industrial, a divisão do traba 

lho na fabrica tende a perder o caráter de especialidade; 
(�) as operações que exigem grande habilidade do trabalhador 

(26) "O que caracteriza a divisão do trabalho no seio da sociedade é
que engendra especialidades, as distintas profissões, o idiotismo do ofí
cio. O que caracteriza a divisão do trabalho na oficina mecâmica é que o 
trabalho dentro dela perde todo o caráter de especialidade. Porém enquan
to cessa todo o desenvolvimento especial começa a ser possível sentir to
do o afã da universalidade, a tendência a um desenvolvimento integral do 
indivíduo. A oficina mecâmica suprime as profissões isoladas e o idiotis
mo do ofício. K. Marx. La Miséria de la Filosofia, op. cit., p. 127. 
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tendem a ser substituídas por equipamentos especiais que con 

centram em si tais exigências. tornando necessârio apenas o 

trabalho de vigil ância de trabalhadores não qualificados. Co

mo a habilidade no maneja dos instrumentos de trabalho é des

locada do trabalhador para a miquina e como o movimento glo 

bal da fábrica não parte do trabalhador, mas do ritmo impres

so pela máquina, já não existe nece-0-0idade �êcnica de consoli 

dar a divisão do trabalho manufatureiramente, mediante a con 

tínua adaptação do trabalhador a mesma função. A rapidez no 

aprendizado de operações mecanizadas reduz as exigências de 

formação especial dos trabalhadores manuais e o preço da mao

de-obra. O parcelamento e a simplificação das atividades da 

produção é tal , que o trabalhador que se sujeita ao trabalho 
fabril durante anos, não aprende nenhum trabalho capaz de pro 

<luzir um efeito Útil. O trabalho perde o seu valor de uso e, 

com isso o seu val or de troca. O trabalhador na indústria po

de movimentar-se de uma máquina a outra, sem que interrompa 

o processo de trabalho, conforme a vontade de quem dirige o 

seu trabalho. Assim a hierarquia dos trabalhadores especiali
zados da manufatura tende a ser substituída pela equiparação 

dos diversos trabalhos manuais. O capital 6 nivelador por ex

celência; estabel ece a nivelação dos diversos trabalhos e a 
igualdade de condições da exploração do trabalho. (27) Mas, 
ainda que tecnicamente a grande indfistria venha abolir a div! 

são do trabalho que supõe a anexar a vida de um homem a uma 

operaçio detalhista, a 6oJLma eapi�aliJ�a da pJtoduçio lnduJ-

�Jtial .tende. a c.on.Jolidâ.-la e. a. JLe.plWdaz,l-la. como um meio ainda 

(27) Na grande indústria o grupo especializado de trabalhadores da
:rmnufatura é substituído pelo trabalhador principal com alguns auxilia
res. A distinção que passa a ser estabelecida é entre os trabalhadores me 
cânicos que operam efetivamente as máquinas, os simples péões que ajudam 
esses trabalhadores, fornecendo materiais às :máquinas e uma categoria de 
trabalhadores de nível superior, encarregado do controle e reparação das 
máquinas: engenheiros, mecânicos. etc. Tal divisão de trabalho é aí basi
crunente têmica. Ver: El Capital. Críticà de la EeonóJiÚa PólÍtica. t. I, 
cap. XIII, p. 347. 
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mais violento de exploração da força de trabalho: transforma-

se na especialidade de servir a uma máquina parcial 
toda uma vida. 

durante 

O sistema automatizado substitui a mão-de-obra 
pela máquina, a divisão de trabalho entre os diversos operá 

rios pela decomposição do processo de produção em suas partes 
integrantes, executadas por máquinas vigiadas e abastecidas -

pelos trabalhadores. A cooperação e a divisão do trabalho rea, 

parecem agora com o caráter de distribuição dos diversos tra

balhadores entre as máquinas especializadas e os diferentes 

departamentos da fábrica. Tal organização da produção, ao re

duzir o uso da força muscular permite a ampliação do contin -
gente disponível dos assalariados mediante a incorporação do 

trabalho da mulher e da criança, colocando toda a família tra 

balhadora sob a dependência do capital. Nesse processo,depre
cia a força de trabalho ao lançar no mercado todos os membros 

da fàmÍlia trabalhadora, distribuindo entre eles o valor do 

trabalho do seu chefe. Amplia, também, o grau de exploração 
da família trabalhadora, expresso não só na ampliação da jor

nada de trabalho, mas na potenciação :do trabalho face às bar

reiras impostas pela sociedade ao prolongamento desmedido d.a 

quela. À medida que a jornada de trabalho é reduzida legalmen 
te, como conquista da luta de resistência da classe trabalha

dora, o capital cria meios para ampliar a intensidade do tra
balho exigindo do trabalhador um maior desgaste durante o me� 

mo período de tempo, seja aumentando a velocidade do trabalho, 

seja aperfeiçoando os meios de produção. A condensação do tra 

balho num dado lapso de tempo é um meio de obter maior quanti 

dade de trabalho ã custa de maior desgaste humano. Por outro 

lado, a economia dos meios de produção se converte, nas mãos 
do capital, em agressão sistemática às condições de trabalho 

e, portanto, ã vida do trabalhador: significa roubo de espa 

ço, luz, ar, meios pessoais de proteção face a insalubridade 

e perigos do ambiente de trabalho, etc. Ao reduzir o tempo de 
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dicado ao trabalho doméstico pela incorporação da mulher e 

das crianças i produção aumenta os gastos monetirios da famí 

lia, deduzidos dos rendimentos obtidos no trabalho. A falta 

de tempo para os cuidados familiares contribui para ampliar a 

mortalidade infantil, a criminalidade, a degeneraçio física e 
intelectual da família trabalhadora. Ao mesmo tempo a grande 

indústTia, ao designar a mulher, ao jovem e às crianças um p� 

pel decisivo na organização social da produção, retirando-os 
da Õrbi ta doméstica, estabelece novas bases para a organização 

da família e das relações entre os sexos. 

A rígida disciplina imposta pelo trabalho mec� 
nizado exige que os trabalhadores modifiquem seus hábitos de 

vida, de modo a se adaptarem ao ritmo regular e invariável do 

trabalho. Na fábrica é imposta uma disciplina quartelar, res 

paldada por uma legislação que expressa a regulamentação so-

cial do processo de trabalho, sendo, inclusive. suas trans-

gressões traduzidas em deduções salariais ou em motivos de 
demissões. (l§_) Porém o controle do operário extrapola o âmbi 

to fabril, sendo complementado por instituições sociais que, 

em nome do capital, contribuem para o estabelecimento de 
meios de tutela e normatização de vida do trabalhador, socia

lizando-o de modo a adaptá-lo ã disciplina e aos métodos de 

trabalho requeridos pela organização industrial. (29) 

. Finalizando essa parte, importa ressaltar que 
a nova forma de divisão do trabalho na grande indústria nao 
pode ser pensada segmentadamente, como se afetasse apenas o 

processo de trabalho no interior da fábrica. O desenvolvimen 

to industrial modifica a própria organização da vida na socie 
dade: universaliza a concorrência, cria e consolida o mercado 

(28) "O açoite do capataz de escravos dá lugar ao resmamento penal
do vigílanten. K. :Marx. El Capital. Crítiéa de la Econonua Política, .2E.:._

cit., t. I, p. 351. 
--(29) Ver A. Gramsci. ".AmericanisIID e Fordismo". In: Obras Escolhidas. 
vol. II, Lisboa, Ed. Estampa, 1974. 
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mundial, desenvolve os meios de comunicação, a propaganda, 

submete a si o com;rcio, multiplica e diversifica os ramos in 

dustriais, amplia a concentração e centralização do capital. 

Consolida, ainda, a divisão do trabalho entre cidade e campo, 

faz crescer as cidades, transfor�a a agricultura e as rela

ções de produção aí vigentes. Amplia o mercado de mão-de-obra, 

estabelecendo mobilidade sem limites da força de trabalho e 

solidifica a segmentação entre trabalho manual e intelectual. 
' 

' 

A indiistria moderna revoluciona constantemente as tfcnicas de 

produçã.o e, com elas as funções do trabalhador e as combina

ções sociais do processo de trabalho. Com isto, revoluciona 

constantemente a divisão do trabalho dentro da sociedade, lan 

çando massas de trabalhadores e de capitais de um ramo a ou

tro da produção. 

Enfim, a divisio capitalista do trabalho cria 

novas necessidades sociais, transforma as relações sociais, 

a moral, os costumes, a religião, a organização familiar, o 

lazer, etc. Afeta todo o modo de vida e de trabalho da socie

dade. 

� dentro dessas condições que se pretende si

tuar a emerg�ncia e expansão da profissão de Serviço Social 

na sociedade capitalista. 
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4 .. O SERVIÇO SOCIAL NO PROCESSO DE R EPRODUÇÃO DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS 

4.1. Perspectiva de Anilise 

A presente anilise esti voltada para a recons 

trução do objeto de estudo -- a profissão de Serviço Social --

segundo a orientação teórico-metodológica anteriormente expre� 

sa. Trata-se de um esforço de captar o -0i9nióieado óOeial de-0 

óa p406i-0-0ão na Jociedade eapi�ali-0�a, situando-a como um dos 

elementos que participa da reprodução das relações de classes 

e do relacionamento contraditório entre elas. Nesse sentido, 

efetua-se um esforço de eomp4eenden a pnoói-0-0ão historicamen

te situada, configurada como um tipo de especialização do tra 

balho coletivo dentro da divisão social do trabalho peculiar 

à sociedade industrial, 

Poder-se-ia afirmar que as reflexões aqui reu 

nidas têm em vista responder à seguinte indagação: como o Sen 

viço Social -0e -0i�ua na nepnodução da-0 nelaçõe-0 ◊Ociai-0? As

sim, mais do que uma análise centrada nos elementos constitu
tivos que dão um perfil peculiar ao Serviço Social, face a o� 

tras profissões, o esforço orienta-se no sentido de apreender 

as implicações sociais que conformam as condições desse exer

cício profissional na sociedade atual. 
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Ainda a nível introdutó rio, vale ressaltar 
que, a pretensão aqui se  restringe ao estabe lecimento de hlp� 

ze-0e-0 di4ez4lze-0 de z4abalho, (!) nortead oras da análise, que 
p ermitam caracterizar a participação do Serviço Social no pro 
c esso de  reprodução das relações sociais, na perspectiva do 
capital e do trabalho. 

Dentro da referência analític a adotada, cabe 
reafirmar q ue a reprodução das re lações sociais não se res
tringe à reprodução da força viva de trabal ho e dos meios ob
jetivos de  produção (instrumentos de produção e matérias-pri 
mas). A noção de reprodução eng loba-os� enquanto e lementos 
substanciais do processo de trabalho, mas, também, os ultra
p assa. Não se trata, apenas, da reprodução material no seu 
sentido amplo, englobando produção, consumo, distribuiçã o e 
troca de  mercadorias. Refere-se ã reprodução das forças produ 
tivas e das relações de  produção na sua gl obali dade, envol v eg 
do, também, a reprodução da produção espiritual, isto é, das 
formas de  consciência social: jurídicas, religiosas, artísti
cas o u  filosóficas, através das quais se toma consciência das 
mudanças ocorridas nas condições materiais de produção. (I) 
Nesse processo são gestadas e �ecr iadas as lutas sociais en
tre os  agentes sociais envolvidos na produção, que expr essam 
a luta pelo poder, pela hegemonia da; diferentes classes so
ciais sobre o conjunto da sociedade. 

(1) As hipóteses diretrizes constituem "a base estratégica para a in
ves tigação do fenôneno •.. "; não são concebidas n como hipóteses para veri 
ficaçao, inferidas empiricrurente por reio de pesquisa anterior; mas hipô 
teses de trabalho baseadas nos quadros reais da pesquisa e fonnuladascom 
o fim de orientar teoricamente a pesquisa". F. Fernandez. "Raça e socie
dade: O preconceito sociaj. em São Paulo" (Projeto de Estudo). ln: A so
ciologia numa era de revolução sóc:ial. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. 2a.
ed., cap. IX, p. 296 e 300. 

(2) Ver, por ex emplo. o texto clássico de Marx. que expõe a noção de
socieêfade enquanto totalidade e o desenvolvimento desigual de seus ele
nentos: K. Marx. "Prefácio à contribuição à crítica da Economia Políti
ca. In: K. Marx e F. Engels, Textos 3, óp. cit., p. 60.93. 
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Assim, a reprodução  das relações sociais é a 

1'le.p1t.a duç.ão da. .to.talidade. do p1to e.e.ó.ó o .6 o c.lat, a JtepJt.oduç.ã.o de. 

de..te.Jtminado modo de. vida (1) q ue  envolve o cotidiano da vida 

em so ciedade: o mod o  de  viver.e de trabalhar, de forma social_ 

mente determinada, do s ind ivíduos em so ciedade. Envolve a re
produção do modo  de produção, e ntendido na linha de interpre
tação que Lefebvre Ci) faz d a. noção: 

"Quanto ao modo de pJWduç.ão (capitalista) este concei 
to designa em Marx o resultado global das relações de 
an tagonisro: "salârio/Capi tal", "proletariado / burgue
sia". Estas relações sociais não entram na prática da 
sociedade, e da sociedade burguesa, a não ser através 
de 601tma.6 que as sustêm e as mascaram; por exemplo, a 
óoJtma co� (a do "contrato de trabalho", ficti
ciamente livre, que liga os  :rrembros da classe traba 
lhadora e os da burguesia, e que pretensamente os  as
socia). Este resultado global comprende, portanto, as 
elaborações jurídicas das relações de produção, as re 
lações de propriedade codificadas·· -- as ideologias que 
"e:xprinem" também, dissimulando-as, as relações de an 
.:tagonismo -- • as instituições poli ticas e "cul turais1

� 

a ciência etc. 11 (5) 

Tr ata- se, p ortanto, de  uma .to.talidade. conc.Jte.

.ta em movimen.to, em p1taee660 de e.6.t1tu.tu1taç�a pe1tmanen�e. En

tend id a  dessa maneira a reprodução  das relaç5es sociais  atin 
ge a to talidade d a  vida cotidiana, expressando-se tanto no 

trabalho, na famili a, no lazer, na esco la, no poder, etc .• co 

mo tamb ém na p�o6i-0-0ãa. 

(3) Ver K. Marx. A Ideologia ••• , · op. cit., p. 27
(!) H. Lefebvre. "Estrutura social: A Reprodução das relações so-

ciais." In: M.M. Foracchi e J. S. Martins. SóciOlógia e sociédade. kitu 
ras de introdução à Sociologia. Rio de Janeiro, Livros Teaiicos e Cientí 
ficos, 1977. p. 220. 

(5) :S evidente, portanto, que tal concepção não se confunde com a 
interpretação sistêmica do rodo de produção de amho estrutural funciona 
lista. Não diz respeito a um todo fechado, em que as partes mantêm rela
tiva autonomia, expressa em ninstâncias" econômicas, políticas e ideoló- · 
gicas e em níveis de detenninações e sobredeterminações. 
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Isso supõe, como diretriz de trabalho, consi
derar a profissão sob dois ângulos, não dissociáveis entre si, 
como duas expressões do mesmo fenômeno: como realidade vivida 
e representada na e pela consciência de seus agentes profis
si?nais expressa pelo discurso teórico-ideológico sobre o
exercício profissional; a atuação profissional como atividade 
�ocialmente determinada pelas c ircunstâncias sociais objeti
vas que conferem uma direção social ã prática profissional, o 
que condiciona e mesmo ultrapassa a vontade e/ou consciência 

de seús agentes individuais. 

A unidade entre essas duas ndimensões" ê con
traditória, podendo haver uma defasagem entre as condições e 
efeitos sociais objetivos da profissão e as representações 

que legitimam esse fazer. Em outros termos: uma defasagem en
tre intenções expressas nc discurso que ratifica esse fazer e 
o próprio exercício desse fazer. O esforço está direcionado,

pois, para apreender o Serviço Social inserido no p�oce-0-00 -00
cia.R.. (�)

A reflexão teórica sobre o Serviço Social no 
movimento de reprodução da sociedade não se identifica com a 
defesa da tese unilateral que tende a acentuar, aprioristica
mente, o caráter "conservador" da profissão como esforço e 
apoio ao poder vigente. Não significa, ainda, assumir a tese 
oposta, amplamente divulgada na literatura profissional lati 
no-americana recente que sustenta, a nível de p1incípio, a di 
mensão necessariamente "transformadora ou revolucionária" da 

atividade profissional . Ambas as  posições acentuam, apenas e 
de modo exclusi�o, um pólo do movimento contraditório do con-

® "Por processo social não entendemos o sentido intersubjetivo das 
relaçoes sociais, mas sim que as relações sociais são mediatizadas por 
condições históricas e que os processos têm duas dimensões: a da cons
ciência subjetiva da situação e� do sentido e direção objetiva que as
stune. Então entre estes sujeitos hã uma realidade objetiva e construída, 
cujos significados podem ser compreendidos de diferentes 100dos." J.S.Mar 
tins. Capitalismo e tradicionàlismo. Estudos sobre às  cónttádições · dã 
.sociedade agrarià no Bràsil. São Paulo, Pioneira, 1975. p. 54. 
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ereto, sendo nesse sentido unilaterais. Não se esgota a anili 

se da profissão na afirmativa mecanicista que. sustentando ser 

o Serviço Social um dos instrumentos a serviço de um poder mo

nolítico, conclui estar a profissão necessariamente fadada a

constituir-se num esforço exclusivo do mesmo. Por outro lado,

o voluntarismo que impregna a posição oposta, ao considerar o

Assistente Social como 11 0 agente de transformação", não reco

nhece, nem elucida, o verdadeiro cariter dessa pritica na so

ciedade atual. Ao superestimar a eficácia política da ativida

de profissional, subestima o lugar das organizações políticas

das classes sociais no processo de transformação da sociedade,

enquanto sujeitos da hist6ria; por outro lado, parece desco

nhecer a demanda do mercado de trabalho.

Tais considerações não visam sustentar uma PQ 

sição intermediária ou concjliatória de tendências opostas, 

mas estão inscritas na preocupação de recuperar, na análise 

dessa expressão da prática social, o caráter da diversidade 

do movimento histórico. 

O movimento de reprodução do capital, que re 

cria o móvel básico da continuidade da organização dessa so

ciedade a criação e apropriação do trabalho excedente, sob 

a forma de mais-valia -- recria, também, em escala ampliada, 

os antagonismos de interesses objetivos inerentes às relações 

sociais, através das quais se efetiva a produção. Concomitan

temente, no mesmo processo, reproduz-se a contradição entre a 

igualdade jurídica de cidadãos ulivresu e a desigualdade eco

nômica que envolve a produção cada vez mais social contrapos

ta i apropriação privada do trabalho alheio. Em outros ter

mos: sao reproduzidas as condições de exploração ou da repro 

dução da riqueza pelo trabalhador como riqueza alheia; as re

lações sociais que sustentam o trabalho alienado com seus an-

tagonismos e o mascaramento ideológico que encobre e 

sua verdadeira natureza. 

revela 
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Ora, o Serviço Social, como instituição compo 

nente da organização da sociedade, não pode fugir a essa rea

lidade. As condições que peculiarizam o exercício profissio

nal são uma concretização da dinâmica das relações sociais 

vigentes na sociedade, em determinadas conjunturas históri

cas. Como as classes sociais fundamentais e suas personagens 

só existem em relação, pela mútua mediação entre elas, a atua 

ção do Assistente Social é necessariamente polarizada pelos 

interesses de tais classes, tendendo a ser cooptada por aque

les que têm uma posição dominante. Reproduz também, pela rne..6-

ma. a.:t,lv,ldade, ..ln.te,te.6.õe.J.i eon.tJta.po-0.to.õ qu.e c.onv..lvem e.m :te.n.õã.o. 

Re.-0 ponde. :tan:to a. de.manda.J.i do capi...ta.l e.orno  do :tJtaba.tha e. .ó ô PE. 
de 6oJt.ta..te.c.e.Jt um ou. ou.tito pôlo pela me.d..laç.ão de J.ie.u opo.õ:to. 

PaJt:t..lc...lpa. .tan.to do-0 me.c.an..l.õmo-6 de. domúia.ç.ão e e.xplo1taç.ã.o e.orno, 

a.o me..õmo .tempo e. pe.la. me..õma a:t,i.vida.de., da Jte..ópo.õ.ta â.6 ne.ce..6.6� 

dade..õ de. 1.>ob1te.vivê.nc..la. da. c.la.õ.õe. :t1taba.lha.do.1ta e. da. .?ie.pJtoduç.4-0 

do an.ta.goni-0�0 d&-0-0e-0 ..lnte.1te.b-0e.b -0oc.iài-0, 1te.óo.1tç.ando M eon

.t.1ta.diç.Õe.-0 que. c.on-0t..l:tuem o mõve.l bâ.õ..leo da hi-0.tÕJtia.. A partir 

dessa compreensão é que se pode estabelecer uma e.-0:tJta.têgia 

p1to6i-0-0..lonal e polZ:t,i.ea, pa.Jta 601t.ta.le.ee1t a-0 me..ta-0 do eapi.ta.l 

ou da .tJtaba.lho� mas não se pode excluí-las do contexto da prá 
tica profissional. visto que as classes só existem inter-rela 

cionadas. � isto, inclusive, que viabiliza a possibilidade de 

o profissional colocar-se no horizonte dos interesses das cl�

ses trabalhadoras.

reste o ponto de partida da anâlise, a qual 

deverá demonstrar, no seu desenvolvimento teórico e empírico, 

o que tem sido a óo.1t�a. dominan:te na trajetória da prática hi�

tôrica do Serviço Social: atender, prioritariamente, uma de

manda do capital ou do trabalho, tendo por suposto que estas

forças contraditórias não se excluem do contexto profissional.

A perspectiva analítica está voltada, 

para efetuar a reconstrução da profissão na Ótica das 

pois, 

rela-

çoes de classes, em que as personagens sociais envolvidas na 
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prática profissional, face às quais o Assistente Social exer

ce uma função mediadora, são encaradas mais além de meras in

dividualidades. As personagens sociais que entram na relação 

profissional são consideradas, simultaneamente, enquanto se
res sociais e particulares, e em cujo modo de ser, de atuar e 

de ver o mundo estão contidas as determinações sociais deriva 

das da posição que ocupam no processo de produção e no jogo 

do poder. Não se nega a singularidade dos indivíduos, numa vi 

são determinista da história, mas essa individualidade é tida 

como expressão e manifestação de seu ser social, de sua vida 

em sociedade. Ressaltamos isto, porque a particularização do 

indivíduo e de seu trabalho tende a ser 4ep4e-0en�ada na per� 

pectiva de sua individualidade. S concebida como se sua parti 
cularidade intelectual e moral houvesse adquirido uma particu 

laridade social e não o inverso: sua individualidade como ma
nifestação da vida em sociedade. Tal concepção, que emana da 

circul�ção simples de mercadorias, confirma a liberdade dos 

indivíduos necessária à troca de mercadorias e permanece viva 

em toda a economia burguesa, tendo adquirido uma força muito 
expressiva na representação ideológica do Serviço Social. Es

sa forma de ver está presente em certo tipo de literatura pro 

fissional, que tende a encarar o indivíduo focalisticamente, 

segmentado da sociedade. 2 a visão a-hist6rica do indivíduo 

abstraído, artificialmente, da produção material, das rela 

ções de classe,·enfim, da sociedade. 

Na perspectiva ora adotada, os ucontratantes" 

do profissional os capitalistas e seus representantes no 

aparelho de Estado -- e os "clientes" ou usuários dos servi 
ços prestados pelo Assistente Social -- os trabalhadores assa 

lariados a quem se dirigem, prioritariamente, tais serviços 
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sao apreendidos enquanto representantes de interesses de 
classes, personificando categorias econômicas. (l) 

4.2. A Intervenção do Agente P�ofiss�onal �as Relações 
Sociais 

Dentro da orientação analítica expressa neste 
ensaio, par.te-se do pressuposto de que a compreensão da pro
fissão de Serviço Social implica o esforço de inseri-la no 
conjunto de condições e relações sociais que lhe atribuem um 

significado e nas quais torna-se possível e necessiria. Afir 
ma-se como um tipo de especialização do trabalho coletivo, ao 
ser expressao de necessidades sociais derivadas da pritica 
histórica das classes sociais no ato de produzir e reproduzir 
os meios de vida e de trabalho de forma socialmente determina 
da. O desenvolvimento das forças produtivas e as relações so 
ciais engendradas nesse processo determinam novas neeeh6lda
de.J.i 1.>acla.i.6 e. novo.ó -lmpa.6.6e.6 que passam a exigir pJta6,i,6,6,i_o
nai.6 e.J.ipe.eialme.n�e quali6ieada4 para o seu atendimento, segun 

do os parâmetros de "racionalidade" e "eficiência" inerentes 
à sociedade capitalista. 

O Serviço Social se gesta e se desenvolve co 
mo profissão reconhecida na divisão social do trabalho, tendo 
por pano de fundo o de.-0envolvime.nto eapitali1.>ta indu-0tJtial e 
a expan-0ao u�ba�a, processos esses aqui apreendidos sob o in
gulo das novas classes sociais emergentes -- a constituição e 
expansão do proletariado e da burguesia industrial -- e das 
modificações verificadas na composição dos grupos e frações 
de classes que compartilham o poder de Estado em conjunturas 
históricas específicas. � nesse contexto, em que se afirma a 

(l) Esta precisão é l='+'rv1n 1n?i.Ca1'11ente importante: "aqui nos referi
mos às !)P<="''"'""" "'"'':"-,...'t:e; personificação de categor!as econômicas, c0100 
repre'.:'.s:1t2J1tes de detenninados interesses e relaçoes de classe". K.Marx. 
El Capital. Criticá de lá Econó:nllà PólÍtica, op� Cit., Prólogo da la. 
ed., t. 1, p. v.
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hegemonia do capital industrial e financeiro, que emerge sob 

novas formas a chamada "questão social". a qual se torna a ba 

se de justificação desse tipo de profissional especializado. 

A que-0zão -0ociaf não é senão as expressões do processo de for 

mação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso 

no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento 

como classe por parte do empresariado e do Estado. :E a mani

festação, no cotidiano da vida social, da contradição entre 

o proletariado e a burguesia, a .qual_passa a exigir outros ti

pos de intervenção, mais além da caridade e repressão. O Esta

do passa a intervir diretamente nas relações entre o empresa

riado e a classe trabalhadora, estabelecendo não só uma regu

lamentação jurídica do mercad0 de trabalho, através de legis

lação social e trabalhista específicas, mas gerindo a organi

z;.;:·ao e prestação dos serviços sociais, como um novo tipo de

enfrentamento da questão social. Assim, as condições de vida

e trabalho dos trabalhadores já não podem ser desconsideradas

inteiramente na formulação de políticas sociais, como garan-·

tia de bases de sustentação do poder de classe sobre o conjun

to da sociedade. O Estado busca enfrentar também, através de

medidas previstas nessas políticas e concretizadas na aplica

ção da legislação e na implementação dos serviços sociais, o

processo da pauperização absoluto ou relativo do crescente con 

tingente da classe trabalhadora urbana, engrossado com a ex

pansão industrial, como elemento necessário à garantia dos ní

veis de produtividàde do trabalho exigidos nesse estâgio de

expansão do capital. Ao referir-se à classe trabalhadora, en

globa-se aí tanto a parcela dessa classe diretamente inserida

no mercado de trabalho, como aquela excedente para as necessi

dades médias de exploração do capital: o exército industrial

de res�rva. Este segmento de trabalhadores, não podendo sobre

viver principalmente de salário, enquanto está socialmente im

possibilitado de produzi-lo, passa a depender da renda de to

das as classes. A sociedade é obrigada a ocupar-se com a manu

tenção dessa parcela da classe trabalhadora alijada do merca-
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do de trabalho. Os capitalistas, embora impelidos a partilhar 
dos custos de reprodução dessa população, tentam, na medida 
do possível, desincumbir-se de tal ônus, ampliando a pauperi

zação desses trabalhadores "livres", e socializando os custos 
de reprodução desse segmento da classe trabalhadora para o 
conjunto da sociedade, no que as políticas sociais dos Esta

dos capitalistas desempenham um papel fundamental. Isto sem 
relegar a necessidade política de contenção e controle de pos 
síveis insubordinações do conjunto da população trabalhadora 

submetida a um processo intenso de exploração. 

Assim, à medida que avança o desenvolvimento 
das forças produtivas, da divisão do trabalho e a sua conse
quente potenciação, modificam-se as formas e o grau de explo
raçao da força de trabalho. (!!_) Modifica-se, concomitantemen
te, o posicionamento das diversas frações da classe dominante 
e suas formas de agir face à questão social, no que entram em 
cena os interesses econômicos específicos desses grupos e a 
luta pelo poder existente no seu interior. As respostas ã que� 

tio social sofrem alterações mais significativas nas conjunt� 
ras de crise econômica e de crise de hegemonia no bloco do po 
der. 

Historicamente, passa-se da caridade tradici� 

nal levada a efeito por tímidas e pulverizadas iniciativas das 
classes dominan�es, nas suas diversas manifestações filantró
picas, para a centralização e racionalização da atividade as-

..

sistencial e de prestação de serviços sociais pelo Estado, a 
medida que se amplia o contingente da classe trabalhadora e 
sua presença política na sociedade. Passa o Estado a atuar 

sistematicamente sobre as sequelas da exploração do trabalho 
expressas nas condições de vida do conjunto dos trabalhadores. 

• @) Ver K. Marx. El CapitaL Crítica de lá Eé:órtomía Política, ·S?P..:.
cit., t. I, seção IV
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O que merece ser marcado é que a evolução da 

questão social apresenta duas faces, indissociáveis: uma. con 

figurada pela situação objetiva da classe trabalhadora. dada 

historicamente, face às mudanças no modo de produzir e de apro 

priar o trabalho excedente, como frente ã capacidade de orga

nização e luta dos trabalhadores na defesa de seus interesses 

de classe e na procura de satisfação de suas necessidades ime 

diatas de sobrevivência; outra, expressa pelas diferentes ma
neiras de interpreti-la e agir sobre ela, propostas pelas di

versas frações dominantes, apoiadas no e pelo poder do Estado. 

Mais além das especificidades dessas formas 

de enfrentamento da questão social -- que necessitam ser reti 

das, dado seu inestimável valor heurístico para a compreensao 

da atuação do Serviço Social -- o que se encontra subjacente 

e as unifica é a contradição fundamental que expressa a desi

gualdade inerente à organização vigente dessa sociedade: o 

trabalho social e a apropriação privada das condições e dos 

frutos do trabalho, que se traduz na valorização crescente do 

capital e no crescimento da miséria relativa do trabalhador. 

O Serviço Social no Brasil afirma-se como pr� 

fissão, estreitamente integrado ao setor público em especial, 

face à progressiva ampliação do controle e do âmbito·da ação 

do Estado junto à sociedade civil. Vincula-se, também, a orga 

nizações patronais privadas, de caráter empresarial,dedicadas 

às atividades produtivas propriamente ditas e à prestação de 

serviços sociais à população. A profissão se consolida, então, 

como parte integrante do aparato estatal e de empresas priva 

das, e o profissional, como um assalariado a serviço das mes

mas. Dessa forma, não -0e pode pen6an a p�o6i-06âo no pnoce-0-00 

de 4epnodução da-0 4elaçõe-0 -0ociai6 independente da-0 onganiza

çõe-0 in-0titucionai-0 a que -0e .vincula, como se a atividade pro 

fissional se encerrasse em si mesma e seus efeitos sociais d� 

rivassem, exclusivamente, da atuação do profissional. Ora, 

sendo integrante dos aparatos de poder, como uma das catego-
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rias profissionais envolvidas na implementação de políticas 

sociais, seu significado social só pode ser compreendido ao 

levar em consideração tal característica. 

O Serviço Social� embora regulamentado como 

uma profissão liberal, no país não te:m uma tradição de práti
ca peculiar is profissões liberais na acepção corrente do ter 

mo. O Assistente Social não tem sido um profissional autônomo, 
que exerça independentemente suas atividades, dispondo das 

condições materiais e técnicas para o exercício de seu traba 

lho e do completo controle sobre o mesmo, seja no que se ref� 

rei maneira de exerci-lo, ao estabelecimento da jornada de 
trabalho, ao nível de remuneração e, ainda, ao estabelecimen 

to do "público ou clientela a.ser atingida". (2_) No  entanto, 

se esta não vem sendo, historicamente, uma característica bá

sica da profissão, ela não exclui, integralmente, certos tra

ços que marcam uma prática "liberal" entre os quais se pode

ria arrolar: a reivindicação de uma deontologic1 (Código de 
ftica). o caráter não rotineiro da intervenção, viabilizando 

aos agentes especializados uma certa margem de manobra e de 

liberdade no exercício de suas funções institucionais. Outra 
característica a ser ressaltada é a existência de uma relação 

singular no contato direto com os usuários -- os "clientes11

-

o que reforça um certo espaço para a atuação ticnica, abrindo 
a possibilidade de se reorientar a forma de intervençio, con

forme a maneira de se interpretar o papel profissional. A is 
so se acresce outro traço peculiar ao Serviço Social: a inde
f iniçfio ou fluidez do "que é" ou do "que faz" o Serviço So-

(fil Segut!do Mills. a característica básica do profissional liberal 
tradicional é a independência no exercício de suas atividades. Contrapõe 
o profissional independente, figura da antiga classe média, ao profis
sional assalariado, categoria integrante dos white éollars ou nova cl�
se média. Não se pretende incorpbrar integralmente a concepção desse au
tor. que, conforme ele próprio explicita, trabalha à base de conceitos
de origem weberiana. Ver C.W. Mills. A Nova classe média. Rio de Janei
ro. Zahar, 1969, capítulos 4, 6 e 16.
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cial , abrindo ao A ssistente Social a possibilidade de apreseg 

tar propostas de trabalho que 11ltrapassem meramente a demanda 
institucional. Tal característica, apreendida às vezes como 

um estigma profissional, pode ser reorientado no sentido de 
uma ampliação de seu campo de autonomia, de acordo com a con
cepção social do agente sobre sua pritica. Resta salientar 

ainda que a definiçio jurídica do Serviço Social como profis
sao liberal abre possibilidades de seu exercício independen
te, apesar de serem restritas tais experiências face ao pano

rama do mercado de trabalho especializado no país. 

Dentre as organizações institucionais que me 
diatizam o exercício profissional, cabe ao E-0�ado uma posição 
de destaque, por ser, tradicionalmente, um dos maiores empre
gadores de A ssistentes Sociais no Brasil. Ao  considerar-se o 
Estado, é necessârto acentuar s u a  importância decisiva na re
produ çio das relações sociais, na sua condiç ão de legislador 

e de controlador: das forças repressivas. Estes dois "braços" 
do Estado são mutuamente complementares na tarefa de assegu
rar o poder e a ordem estabelecida conforme o s  interesses do
minantes. (10) O Estado. como centro de exercí cio do poder PQ 
lítico, é a via privile giada at r av é s  da qual as diversas fra
ções das classes dominantes, em conju ntu ras históricas especJ

ficas, impõem seu s interesses de classe ao conjunto da socie
dade, como ilusório interesse geral. Sendo a noçâo de Estado
inseparável da de dominação, importa reter o movimento contradi-

C.!2) "A que se deve inputar a perenidade (aparente) das relações de 
produçao? Será ao Estado, na sua condição de legislador, organizador do 
sistema contratual e institucional, sempre perfectível, pelo nenos apa
rentemente, ou então ao Estado enquanto capacidade repressiva que detém 
o exército, a polícia, os serviços especiais ou meios de constrangimen
tos? ( ••• ) Aos . dois, enquanto fatores complementares e fatores da ordem es 
tabelecida ( •.• ) A capacidade legislativa e contratual não é nada sem a
repressão. O Estado dispõe destes dois membros, destas duas mãos, destes 
dois braços annados; é no nível do Estado político que se situam os p�n
samentos estratégicos que utilizam, bem ou mal, consciente ou inconscieg
te, as forças econômicas, sociais, ideológicas e políticas de que os ato 
res dispêm". H. Lefebvre. "Estrutlita ••. ", op. cit., p. 244.
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tôrio através do qual é exerc ida. No interior da classe domi 
nante encontram-se presentes interesses divergentes entre suas 
frações, que lutam entre si pelo controle do poder e pela a
propriação de maior parcela possível do  excedente produzido 
sob as formas de lucro industrial e comercial, juros e renda 
da terra. O Estado supõe, pois, uma aliança de segmentos so
ciais, cujos interesses são conflitantes. embora não antagôni 
cos. Porém, se o poder de Estado exclui as classes dominadas, 
nao pode desconsiderar totalmente suas necessidades e intere� 
ses como condição mesma de sua l egitimação. Assim, o Estado 
vê-se obrigado, pelo poder:de pressão das classes subalternas, 
a incorporar, ainda que subordinadamente, alguns de seus int� 
resses, desde que não afetem aqueles da classe capitalista co 
mo um todo, dentro de um "pacto de dominação". (11) As rela
ções socials explicam, pois, o Estado. Na prática da domina
ção política deve ser considerado, ainda, o conjunto de meios 
de direção moral. e intelectual de uma classe sobre o conjunto 
da sociedade, ou seja, a forma pela qual é possível realizar 
sua h egemonia, ultrapassando as entidades estritamente gover
namentais, par·a abarcar a própria sociedade ci vil.  Configura
se, aí,  o que Gramsci denomina "Estado Integral" ou "amplia -
çao do Estado". Ql) 

Ql) L. Kowarick. ''Proceso de desarrollo del Estado en América Lati 
na y políticas soc;iales". Acciôn Crítica n9 5, Lima, CEIATS/ALAETS, abr:-
79, p. 6-13. 

(12) Para o enriquecimento do tema em debate reconhecemos a importân
eia de uma reflexão mais aprof'lll'ldada sobre o significado do Estado no cã 
pitalismo monopolista, dado o caráter polêmico da questão expresso na 1I 
teratura especializada. Fugindo aos limites deste trabalho desenvolvê-lo, 
remetemos os interessados a bibliografia que se segue: A. Gramsci. Ma
nuiavel, a lÍticà e ó Estadc.>'1•-bderno. Rio de Janeiro, Civilização Bra
sileira, 1978. 3a. . , ; H. orte li. Gtà:mséi e ·o ·blóéó ·histórico. Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1977; V. I. Lenin. O Estãdo 'e a 'revoluçao: O 
Conceito marxista de F?<!er. Rio de Janeiro, Diâlogo Livraria, s.d.; . K. 
Mãrx. O Dêzoito Btu:matio dé Ltiís Bónà�arte. ln: K. Marx e F. Engels. Tex
tos 3. Sao Paulo, '.Sd. Sociais, 1977; . Poulantzas. Pódet f!olítico e 
classes sociais. São Paulo, Martins Fontes, 1977; · idem� O stado ·em· cri
se. Rio de Janeiro, Graal, 1977; R. Milliband� 'El 'Estàdó én lá. sociedaa 
capitalista. México, Siglo XXI, 1976; J. 0 1 C01mors. OSA: A Crise do Es-
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Essas consideraç6es sobre o Estado adquirem 
especial relevo para a compreensão do caráter da demanda e 
das fontes de legitimidade desse profissional face às persona 
gens sociais presentes nas condições que circunscrevem sua 
prática. O processo de institucionalização do Serviço Social 
como profissão dentro da divisão social do trabalho encontra
se estreitamente vinculado ao crescimento das grandes institui 
ções de prestação �e serviços sociais e assistenciais, geri
das ou subsidiadas pelo Estado, que viabilizam a expansão do 
mercado de trabalho para estes trabalhadores especializados. 
A isto se aliam as alterações implantadas pelo empresariado, 
relativas ã administração e gerência das relações industriais. 
Passam a lançar mão de técnicos qualificados na área de "rela 
ções humanas" -- entre eles o Assistente Social -- para a im
plementação de políticas de pessoal, face a necessidade de ra 
cionalização da produção e do trabalho, exigidas pelo aprofu� 
<lamento do processo de industrialização nos moldes.do grande 
capital. À vigil�ncia dos operários no interior da fábrica 
passam a ser articulados mecanismos de persuasao que contri
buam para a garantia da organização e regulamentação das rela 
ções de trabalho, no sentido de adaptar o trabalhador aos no
vos métodos de produção que potenciem a extração de trabalho 
excedente. 

Em suas origens no Brasil, o Serviço Sàcial 
estâ intimamente vinculado a iniciativas da Igreja, como parte 
de sua estratégia de qualificação do laica to, especialmente de 
sua parcela feminina, vinculada predominantemente aos setores 
abastados da sociedade, para dinamizar sua missão política de 
apostolado social junto às classes subalternas, particularme� 

tado capitalista. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977; L. Althusser. Ideo
lo ià é à ate lhos idéólÕ · iéós · do 'Es tádo. São Paulo, Martins Fontes , s . 

• , • 10, et ·a 11. 
· rx1.s:mó ·e ó· 'tàdo. Rio de Janeiro, Graal, 

1979; H. Lefebvre. "Sociologia Política: A Teoria do Estado." In ·Socio
logia de Marx. Rio de JaneirO, Forense·� 1968. 
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te junto i família operiria. Essa origem confessional, articu 

lada aos movimentos de Açio Social e Ação Cat61ica, conforma 

u m  tipo de legitimidade ã profissão cujas fontes de justifica
ção ideol6gica encontram-se na doutrina social da Igreja. Co�
figura-se, assim, u m  cariter missionirio i atividade profis

sional, como meio de fazer face aos imperativos da justiça e
da caridade, dentro da perspectiva de profissionalização do
apostolado social segundo parâmetros técnicos e modern:izado

res, numa sociedade secularizada, ameaçada pelo liberalismo e

pelo comunismo. Se esta é a fonte legitimadora da formação des 
se profissional nos seus primórdios, ela não se choca com o

crescente aproveitamento e cooptação desse agente pelo apara
to de Estado e pelo empresariado, que progressivamente vao
atribuindo novas determinações à legitimação e institucionali

zação do Serviço Social. O Estado passa a ser, num certo lap

so de tempo, uma das molas propulsaras e incentivadoras desse
tipo de qualificação técnica, ampliando seu campo de traba

lho, conforme estratégias estabelecidas pelos setores dominan

tes para o enfrentamento da questão social, consolt�adas em

medidas de política social. O Assistente Social passa a rece

ber um mandato diretamente das classes dominantes para atuar
junto à classe trabalhadora. A demanda de sua atuação nao
deriva daqueles que são o alvo de seus serviços profissio

nais -- os trabalhadores -- mas do patronato, que� quem dire

tamente o remunera, (13) para atuar. segundo metas estabeleci

das por estes, junto aos setores dominados. Estabelece-se, eg

tão, uma disjunção entre intervenção e remuneração. entre

quem demanda e quem recebe os serviços do profissional. O que
deve ser ressaltado é que esse profissional, embora trabalhe

_ @ Tal afirmativa não implica o desconhecimento de que a remtmera
çao recebida por esse trabalhador qualificado tem sua origem no valor 
criado pela classe trabalhadora em geral, que é quem produz a riqueza so 
cial. O que se procura marcar é que, à diferença de outros profissionais 
liberais. o Assistente Social não recebe um pagamento diretamente daque
le a quem se aplicam seus serviços • 
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a partir e com a situaçio de vida do trabalhador, não é por 

ele diretamente solicitado; atua junto a ele a partir de uma 
demanda, que na maioria das vezes nio � dele. A demanda dos 
serviços profissionais tem, pois, um nítido caráter de clas

se, o que fornece, por sua proximidade estreita com o Estado, 

um certo caráter "oficial" ao mandato recebido. Passa o pr.9_ 

fissional a dispor de um suporte jurídico-institucional para 

se impor face ao "c:liente". mais além de sua solicitação, re� 
tando ao usuário aceitar ou não os serviços prestados, nao 

podendo deles se subtrair. O caminho que percorre o cliente 

até o profissional ê mediatizado pelos serviços sociais pres
tados pelos organismos que contratam o profissional, os quais 

são, em geral, o alvo da procura do usuário. Porém, para ob

tê-los, é obrigado a passar pelo Assistente Social, enquanto 
um dos agentes institucionais que participa da implementação 

de tais serviços. Este caráter de cunho impositivo que 

grande parte da atuação do profissional não aparece 

mente no discurso da instituição Serviço Social. Ao 

marca 

lÍmpid_!! 
contrá-

rio, tende a expressar-se na representaçã0 dos profissionais 

ao reverso, como reforço à ideologia do desinteresse, do al
truísmo, do dom de si, do respeito ã livre iniciativa do 

cliente, do princípio da não inger�ncia, da neutralidade, etc. 

Essa linguagem característica de certo tipo de literatura es
pecializada é típica de profissões re.feridas à opções vocacio 

nais, que se constituem em seus primórdios, a partir de ações 

benemerentes e filantrópicas, que valorizavam o pn..ima.do de. 

�elt -- as qualidades pessoais, ideológicas, fllos6ficas e es

pecialmente morais de seus adeptos -- sobre o pltima.do do ✓.sa.beJL. 

A vocação de servir é concebida, nessa perspectiva, como uma 

escolha, oriunda de um chamado, justificado por motivações de 

ordens iticas, religiosas ou políticas, a que s6 podem aderir 

indivíduos dotados de certas aptidões particulares e dispos
tos a engajar a totalidade de suas vidas em um projeto que, 
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antes de ser trabalho, é uma missão. (14) Dessa imagem social, 

historicamente plasmada e frequentemente incorporada pelos 

postulantes à profissão e mesmo por profissionais, deriva um 
certo caráter missionário da figura do profissional, expres
siva em suas origens, mas ainda vigertte, talvez, através de 

uma roupagem mais secularizada: não mais o discurso cartegàdo 
de linguagem explícita do apostolado cristão, mas do agente 
voltado para a ajuda aos demais, a serviço do Pº"º• do oprimi 

do. Essa insígnia do despojamento que marca o profissional p� 

de contribuir, ainda, para embaçar na e para a sua consciên 
eia as reais implicações de sua condição de trabalhador assa

lariado, fragili�ando a luta sindical, o processo de organiza 
ção da categoria profissional, pela defesa de seus direitos 
trabalhistas e reivindicações salariais. 

O trabalho do Assistente Social se insere nu

ma relação de compra e venda de mercadorias em que sua força 
de trabalho é mercantilizada. Aí se estabelece uma das linhas 
divisórias entre a atividade assistencial voluntária, desenca 

deada por motivações puramente pessoais e idealistas, e a ati 
vidade profissional que se estabelece mediante uma relação 
contratual que regulamenta as condições de obtenção dos meios 

de vida necessários ã reprodução desse trabalhador especiali
zado. Passa esse agente a perceber um salário. preço de sua 
mercadoria força de trabalho em troca de serviços prestados, 

determinado como o preço de qualquer outra mercadoria, ingre� 

sando sua atividade no reino do valor. Uma das pré-condições 
para tal ingresso ê a transformação de sua força de trabalho 

em mercadoria e de seu trabalho em atividade subordinada 
classe capitalista, para efetivar-se à medida que, conforme o 
já acentuado, não se afirma historicamente como uma profissão 

liberal. 

(.!1) Ver. a respeito, J. Verdes-Leroux. Le Travail social. Paris. 
Minuit, 1978, especialmente capítulo III, p. 101-9. 



107 

O alvo predominante do exercício profissional 
é o trabalhador e sua família, elemento mais vital e signifi
cativo do processo de produção. 2 dele ou, mais precisamente, 
de sua força de trabalho em ação , que depende não apenas a 
transferência do valor contido nos meios de produção ao prod� 
to, mas a criação de novos valores, os quais sio realizados a 
través da venda das mercadorias. Mais explicitamente: a força 
de trabalho em ação é a fonte de toda a riqueza social. À me
dida que o exercício do Serviço Social estâ circunscrito den
tro do contexto referente às condições e situação de vida da 
classe trabalhadora, encontra-se integrado ao processo de cria 
ção de condições indispensáveis ao funcionamento da força de 
trabalho, ã extração da mais-valia. (15) Participa, ao lado 
de outras profissões, da tarefa de implementação de condições 
necessárias ao processo de reprodução no seu conjunto,integra 
da como está à divisão social e técnica do trabalho. A produ 
ção e reprodução_capitalista inclui, também, uma gaffia de ati
vidades, que, não sendo diretamente produtivas, são indispen
sáveis ou facilitadoras do movimento do capital. Sio funções 
que, com o progresso da divisão do trabalho. se desmembraram de 
outras, adquirindo uma existência independente, substantivadas 
como função específica de determinados agentes a que está di
retamente encomendada. Embora não sejam geradoras de valor, 
tornam mais eficiente o trabalho produtivo, reduzem o limite 
negativo colocado à valorização do capital, não deixando de 
ser para ele uma fonte de lucro. 6 o que ocorre, por exemplo, 
com a maioria das atividades ligadas ao comércio. Existem, aig_ 
da, muitas atividades caracterizadas poT se dedicarem, espe -
cialmente, à criação de bases para o exercício do poder de 
classe, que tem sua expressão máxima no Estado. São ativida-

{15) Em caráter preliminar. poder-se-ia afinnar que o Serviço Social 
nao e uma profissão que se inscreva, predomirumtemente, entre as ativida 
des diretamente vinculadas ao processo de criação de produtos e de va-:::

lór. O trabalho dó Assistente Social seria, então, dominantemente, . um 
trabalho inproduti vo. 
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des diretamente vinculadas ao controle po1Ítico-ideol6gico e/ 

ou repressivo e à modernização do aparato burocrático do Esta 

do, nec�ssirios à garantia do domínio de classe. Deste ponto 

de vista, são funções cujo significado econ&mico esti subordi 

nado a seu caráter político determinante. Sua razão de ser 

dada pela contribuição que possam oferecer, à medida que se 

encontram vinculadas a estruturas do poder, à criação de con

dições político-ideol6gicas favoráveis i manutenção das rela

ções sociais, configurando-se como harm&nicas, naturais, des

tituídas das tensões que lhe sio inerentes. Tratam, ainda, de 

reduzir as arestas da realização problemática da expansão do 

capital, determinada pela lei geral da acumulação: a reprodu

ção ampliada da riqueza, apropriada privadamente e da miséria 

coletiva dos produtores diretos. Em outros termos: tratam de 

centrar esforços na busca de um equilíbrio tenso entre capi

tal e trabalho, na árdua tarefa de conciliar'o inconciliável. 

Assim, à proporç�o que encetam esforços no sentido de manter 

a continuidade da organização social dentro da ordem do capi

tal, contribuem, inevitavelmente, para reproduzir as contradi 

ções fundamentais que conformam as relações sob as quais se 

baseia essa sociedade. 2 dentro desse quadro geral que se pre 

tende situar o Serviço Social. 

O profissional de Serviço Social é� aqui, tam 

bêm considerado na sua condição de intele�tual. Para caracte

rizá-lo, busca-se suporte em Gramsci, (16) para quem essa ca

tegoria não constitui um grupo autônomo e independente das 

classes fundamentais; ao contrário, tem o papel de dar-lhes 

homogeneidade e consciência de sua função, isto é, de contri

buir na luta pela direção social e cultural dessas classes na 

sociedade. Trata-se do "organizador, dirigente e técnico" que 

coloca sua capacidade a serviço da criação de condições favo

ráveis à organização da própria classe a que se encontra vin 

(16) Ver, especialmente, A. GramscL Obtás ·escólhidas. v. II, Lis
boa. Estampa, Coleção Teoria n9 22, 1974. p. 189-215. 
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·culado. Ã medida que expressa urna identidade pela consci�ncia

e pela prática com essas classes. são orgânicos, organicidade

que é tanto maior quanto mais Íntima a. conexão com uma classe

fundamental (burguesia ou proletariado).

Porém, em sua auto-representação, os intelec

tuais tendem a considerar-se como independentes das classes 

essenciais, o que, segundo o autor citado, não é mais que ex 

pressão de uma utopia social, urna vez que cada classe cria 

sua própria categoria de intelectual, a cujos interesses se 

encontra estritamente vinculado. 

A categoria específica de intelectual de novo 

tipo da sociedade moderna estâ vinculada à educação técnica, ti 

pica do mundo industrial. Seu modo de ver e de atuar já nao 

se reduz à eloquência,. mas envolve-se, diretamente. na vida 
cotidiana, como norganizador, construtor, persuasor permanen

te". Dessa forma, além da atividade técnica propriamente di
ta, executa um trabalho organizativo e articulador das "mas

sas" aos grupos sociais a que se encontram ligados; atividade 

essa que se orienta para a criação de condições favoráveis ao 

domínio dessa classe. Nesse sentido, são organicamente vincu

lados aos grupos fundamentais, tendo seu desempenho voltado 

para contribuir na luta pela hegemonia da classe a que serve. 

A relação dos intelectuais com o processo de valorização do 

capital não é d�reta, mas mediatizada por todo o contexto so

cial. (17) 

Na atividade intelectual pode-se distinguir 

diferentes graus: "os criadores dos valores, das ciências, ar 

tes e filosofia" e os "administradores e divulgadores da ri

queza intelectual existente, tradicionalmente acumulada." (18) 

ll7) "A relação entre os intelectuais e o mundo de produção não é 
imediata, como acontece com os grupos sociais fundamentais, mas é media
ta, em diversos graus por todo o tecido social, pelo conjunto das s�
bre-estruturas, do qual os intelectuais são precisamente os Hfunciona
rios." A. Gramsci. Obras ..• , op. cit., p. 198. 

(18) A. Gramsci. õbras ... � op� citq p. 200.
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O Assistente Social. que na sua qualidade dê intelectual tem 

como instrumento básico de trabalho â linguagem, poderia ser 

caracterizado nesse segundo grupo. Historicamente. nio consti 

tui atividade proeminente para essa categoria ptofissional a 

produçio de conhecimento científicos� Emerge e se afir•a em 

sua evolução como uma categoria voltada para a .i.n..te.JLvenç.ã.e1 na 

JLeal.i.dade, utilizando-se dos conhecimentos socialmente acumu� 

lados e produzidos por outras ciências, aplicando-os à reali

dade social para st,1bsidiar sua prática. 

A consideração do Assistente Social como um 

intelectual subalterno situa, necessariamente, a reflexão de 

seu papel profissional numa dimensão eminentemente política, 

estando em jogo o sentido social da atividade desse agente. 

Coloca de frente indagações como: a quem vem efetivamente ser 

vindo esse profissional, que interesses reproduz, quais as 

possibilidades de estar a serviço dos setores majoritários da 

população? 

O Serviço Social em sua trajet6ria não adqui

re o ◊�a.tu� de ciência, o que não exclui a possibilidade e 

necessidade de o profissional produzir conhecimentos científi 

cos, contribuindo para o acervo das ciências humanas e so

ciais, numa linha de articulação dinâmica entre teoria e prá

tica. A divisão de trabalho entre as ciências, a segmentação 

entre teoria e prática, ciência e técnica, são expressões da 

crescente divisão de trabalho intelectual e manual, que se 

desenvolve à medida que se aprofunda o capitalismo. Indepen -

dentemente do JLe6eJLendu.m à orientação positivista que procede 

à fragmentação da realidade em detrimento da apreensão da uni 

cidade e das leis do movimento do concreto, ê inegável que a 

divisão do trabalho engendra especialidades e especialistas, 

além de fragmentar o próprio homem no ato mesmo de produzir, 

tornando-o um trabalhador parcial, uma peça do trabalho cole

tivo. Estabelece a segmentação entre as ci�ncias, as tecnolo

gias, que adquirem, inclusive, uma de suas expressões na di 
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versidade de ocupaçoes vigentes no mercado de trabal h o. Den 

tro desse panorama vigente na sociedade, poder-se-ia caracte

rizar o Serviço Social como uma tecnologia social, e o profi� 
sional como um técnico cuja atuação ê geralmente mediatizada 

pela prestação de serviços sociais em instituições que imple

mentam políticas sociais específ icas, sendo nesse sentido re

levante indagar-se s obre o signi ficado desses serviços na so

ciedade vigente. 

4.3. O Significado dos Serviços Sociais 

A expansão dos serviços sociais no século XX 

está estreitamente relacionada ao  desenvolvimento da noção de 
cidadania. (19) C om a generalização da economia mercantil e a 
necessária afirmação da liberdade individual como condição de 

funcionamento da nova organização da sociedade, vai adquirig 
do forma a .noção de igualdade de t odos os homens perante a 

lei, com direitos e obrigações derivados de sua condição de 

participantes integrais da sociedade, ou seja, de cidadãos. A 

relação contratual se generaliza: afirmam-se os direit os ci

vis e políticos, mas os direi tos sociais só adquirem tal 

.ó.ta.tu.ó no século atual. Antecedido de leis beneficentes, en
tre as quais se destaca a "Lei d os Pobresn na Inglaterra, a 

conquista d os direitos sociais é perpassada pela luta contra 

o estigma do assistencialismo, presente até os nossos dias.

(19) Segundo 1'/..arshall, o conceito de cidadania compreende três ele
ioontosinter-relacionados, cujo desenvolviioonto, porém, não coincide no 
tenpo: o eleioonto civil, composto dos direitos necessários à 1 liberdade 
individual (de ir e vir, de imprensa, de pensmrento e o direito apropri� 
dade e de concluir contratos válidos), e o direito de justiça; o eleioon
to pol i tico compreende o direito de participar do  poder político, seja co100 
participante de um organismo investido de autoridade política, seja como 
eleitor; e, finalioonte. o elemento social. "que se refere a tudo o que vai 
desde o direito a um mini.roo de bem-estar econômico e segurança ao direito de

participar, por completo, na herança social e levar uma vida de um ser ci
vilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As institui 
ções mais intimamente ligadas a ele são o sistema educacional e os serviços 
sociais". T .H. Marshall. "Cidadania e classe social." ·ln: Cidadanià; élas 
se social e "status". Rio de Janeiro, Zahar, p. 57-114. 
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"A poolt í.aw tratava as reivindicações dos pobres não 
como parte integrante de seus direitos de cidadãos, 
mas como uma alternativa deles -- coroo reivindicações 
que poderiam ser atendidas somente se deixassem · de 
ser cidadãos. ( ••. ) O estigma associado à assistência 
aos pobres exprimia os sentimentos profundos de um 
povo que entendia que, aqueles que aceitavam assistên 
eia, deviam cruzar a estrada que separava a conumida
de dos cidadãos da companhia dos indigentes." (20) 

A incorporação dos direitos sociais à noçao 

de cidadania começa com o desenvolvimento da escola primária 
pública e se expande, principalmente, à medida que o liberalis 
mo vai perdendo terreno e o Estado assume progressivamente os 

encargos sociais face à sociedade civil. 

O que merece ser ressaltado é que a sociedade 
do capital sup õ e uma contradição inevitável na sua continuida 
de: o di◊cu/f...60 da igualdade e a. 1te.a.liza.ção da de-0igua.lda.de. De 

um lado a a6i1tma.ç.ã.o da. libe.1tda.de. in.dividu.a.l e da ..Lgua.i.dade de. 
di1teito-0 e deve/te� de todo-0 0-0 cida.dão-0, como condição de 6un

cion.amento pleno da. economia. de me1tca.do. g a igualdade necessi 

ria a toda troca de mercadorias equivalentes, através da relação e!!_ 
tre livres proprietários das mesmas. :E! a relação igualitária 
que aparece na esfera da circulação consubstanciada, também, 

nos textos legais. Em pólo opo-0to, tem-he a dehiguatdade ..Lne
Jte.nte à 01tga.n,lza.ç.ã.o da .õ o c,leda.de. c.omo unida.de de. cla-0-0 eh -0 o
c.ia,lh cU.õtintM e antagônic.a-0 M-0entada. em uma �e.lação de po

deJt e e.xplo1taç.ã.o·. :S a desigualdade inerente à relação do capi
tal, ao "livre direito de propriedade". que só é desvendado ao 
se analisar o que ocorre com os agentes sociais na produção so 

cial da riqueza, contraposta a sua apropriação privada. 

Em outros termos, a noção de cidadania e da 
igualdade que lhe acompanha, de igual participação de todos os 
indivíduos na sociedade, tem como contrapartida as classes so 

ciais em confronto, que convivem numa relaçio desigual, tanto 

@ T. H. Marshall. "Cidàdaniá •.. 11, op� cit •• p. 72. 
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econômica quanto política. Uma é condição de existência da ou  
tra, embora se  neguem mutuamente: a igualdade e a desigualda
de, a cidadania e as classes sociais, como pólos da mesma mo� 
da. E af.J "d.lne.i.,.ta.õ .õac..la.i.õ" .tê.m poll.. ju.õ:t.J..6,i.c.a...tJ..va. a. c.J..da.da
n,la., e.mboll..a. f.J e.a 6un.da.me.n.ta .ó e.j a. a de.;.,J..gua.lda.de de c.la..6.ó e-6. (21) 

Ora, os serviços sociais são uma expressão con 
ereta dos direitos sociais do cidadão, embora sejam efetiva -
mente dirigidos àqueles que participam do  produto social por 

intermédio da cessão de seu trabalho, já que não dispõem das 

condições necessárias à realização de seu trabalho. São servi 
ços a que têm direito tod os  os membros da s ociedade na qualida 

de de cidadãos; mas são serviços que vêm  s uprir as  necessid� 
des daqueles cujo rendimento é insuficiente para ter acess o  ao 
padrão médio de v ida do "cidadão"; são, p ortanto, a esses ef� 

tivamente dirigidos  e por eles consumidos predominantemente. 

Ma..õ o que .õJ..gnJ..6.lc.a.m o.ó .õell..viço.õ .õoc.ia.J...6, ma.l.ó 
a.iêm de -0ell..em exp�e..õ.óâo do.ó d�neito.6 .óoe�aJ..-0? C omo se situam 
no conjunto da sociedade? 

A riqueza s ocial existente, fruto do trabalh o 

humano, é redistribuída entre os diversos  grupos sociais sob 
a forma de rendimentos distintos: o salári o  da classe traba
lhadora, a renda daqueles que detêm a pro priedade da terra, o 

lucro em s uas distintas modal idades (industrial , comercial) e 
os j uros daqueles que detêm o capital. Parte da riqueza so  

(21) Tal questão é colocada por Marshall ("Cidadania •.. , op. cit. ,) ,
emboraseja desenvolvida e encaminhada a partir de outros parâmetros ana 
líticos. A indagação é proposta pelo autor nos seguintes tennos: "Se a cT 
dadania tem sido uma instituição em desenvolvimento na Inglaterra, pelo 
menos durante a metade do século XVII, então é claro que seu crescinento 
coincide com o desenvolvimento do capitalism, que é o sistema não de 
igualdade, mas de desigualdade •. Eis o que necessita de explicação. Como é 
possível que estes dois princÍpios opostos possam florescer lado a lado, 
no mesmo solo? O que fez com que eles se reconciliassem e se tomassem, 
ao menos pór algum tempo, aliados ao invés de antagonistas? A questão é 
pertinente, pois não hâ dúvida de que, no século XX, a cidadania e o sis 
tema de classe capitalista estão em guerra" (p. 76). 
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cialmente gerada é canalizada para o Estado, principalmente 

sob a forma de impostos e taxas pagos por toda a população. 

Assim, parte do valor criado pela classe trabalhadora e apto 

priado pelo Estado e pelas classes dominantes é redistribuído 

ã população sob a forma de serviços, entre os quais os servi 

ços assistenciais, previdenciários ou "sociais", no sentido 

amplo. A.ó.6im ê qu..e ta.i.6 .óe.Jiviço'6 na.da. ma.i.6 .õão, na .óua Jt.eal,l

dade .óu..b.õ:tanc.ia!, do que uma 60.1t.ma :t.1t.an�óigu.1t.ada de pa.1t.eela 

do valoJt. c..1t.lado pelo.6 :t.1t.abalhado.1t.e.6 e ap.1t.op.1t.iado pelo.ó capi

:taíi.õ:ta.ó e pe!o E.õ:ta.do, que ê devolvido a :toda a. .õoc.iedade 

(em especial aos trabalhadores, que deles mais fazem uso) 

.õob a. óo.1t.ma :tJt.a.n..timu..,tada. de .tie.1t.viço.ó .tioc.ia.l.ti. Reafirmando: tais 

serviços, públicos ou privados, nada mais são do que a devolu 

çao à classe trabalhadora de parcela mínima do produto por 

ela criado mas não apropriado, sob uma nova roupagem: a de 

serviços ou benefícios sociais. Porém, ao assumirem esta for

ma. aparecem e.amo .óendo doado.ó ou.. 60.1t.neeldo.ó ao :t.1t.a.balhado.1t. 

pela pode.1t. po.R.1.:t.lc.a dine:tamen:te ou pelo c.ap,l,tat, e.amo exp.1t.e.6 

hão da óaee humani-tâ.1t.ia do E-0:tado ou da emp.1t.e-0a p.1t..lvada. Os 

diversos serviços sociais previstos em políticas soc1a1s espe 

cíficas são a expressão de conquista da classe trabalhadora em 

sua luta por melhores condições de trabalho e de vida. que 

são consubstanciadas e ratificadas através da legislação so

cial e trabalhista. A generalização dos serviços sociais ex

pressa, portanto, vitórias da classe operária na luta pelo 

reconhecimento de sua cidadania na sociedade burguesa, mais 

do que a manifestação de um possível espírito solidário e hu

manitário de um caricato Estado de Bem-estar Social. No entan· 

to, existe uma outra face da mesma questão que deve ser res

saltada: ao defrontar-se com o processo de organização da 

classe operária, o Estado e as classes patronais incorporam e 

encampam como .óua.ó uma série de reivindicações da classe tra

balhadora em sua luta de resistência face ao capital e de 

afirmação de seu papel como classe na sociedade: defesa de s� 

lários reais, direito à educação.saúde, cultura, etc. Tais rei 
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vindicaç5es, ao serem absorvidas pelo Estado e pela classe pa 

tronal, através de suas organizações privadas, passam a ser 

devolvidas aos trabalhadores sob forma de benefícios indire-

tos, organizados e centralizados em instituições assisten-

ciais e, agora, outorgados mediante uma estrutura burocratiza 

da, sob o controle do Estado. Assim procedend'o, não só debili 

tam o componente autônomo e, portanto, o caráter de classe 

das lutas operárias esvaziando-as, como também reorientam a 

seu favor o conteúdo e os ganhos da mesma. Passam a utilizar 

tais conquistas como meio de interferir e de mobilizar contro 

ladamente os movimentos sociais, ao mesino tempo em que deslo

cam as contradições do campo explícito da� relações de classe, 

absorvendo-as dentro das vias institucionais. As expressoes 

de luta de classe se transformam em objetos de assistência 

social, e os serviços sociais que são expressão de direitos 

sociais dos cidadãos, transmutam-se em matéria-prima da as

sistência. Expli_citando: o que é direito do trabalhador, re

conhecido pelo próprio capital, ê manipulado de tal forma, 

que se torna um meio de reforço da visão paternalista do Esta 

do. 

Portanto, se tais serviços, de um lado, favo

recem os trabalhadores, como resultante de suas pr6prias con

quistas no sentido de suprir necessidades básicas de sobrevi

vência nessa sociedade, por outro lado, sua implementação, ao 

ser mediatizada e gerida pela classe capital is ta., passa a se 

constituir em um dos instrumentos políticos de reforço do seu 
... 

poder, face ao conjunto da sociedade. Torna-se um meio de nao 

só manter a força de trabalho em condições de ser explorada 

produtivamente, evitando alterações substanciais na política 

salarial que afetem a lucratividade dos empresários, como, e 

principalmente, um instrumento de controlar e prevenir possí

veis insubordinaç5es dos trabalhadores que escapem ao domínio 

do capital. Passam, ainda, a ser utilizados como suportes ma

teriais de um discurso ideológico que fortalece a divulgação 
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de um modo de vida, dado pelo capital, para a classe trabalha 
dora, elemento básico à ação de impot à interiorização dás re 

lações sociais vigentes. 

4. 4. Relações Sociais e Serviço so·cial

As reflexões anteriores encaminham à formula
çao de hipóteses diretrizes norteadoras da análise, construí
das a partir de um modo peculiar de encarar o objeto de estu

do: a profissão de Serviço Social no contexto de aprofundame� 
to do capitalismo monopolista na sociedade brasileira. Estas 

hipóteses, sinteticamente, enunciadas, são, a seguir, desen
volvidas em seus elementos teórico-constitutivos. 

Poder-se-ia afirmar que o Serviço Social.como 
profissão inscrita na divisão social do trabalho, situa-se no 
processo da reprodução das relações sociais, fundamentalmente 

como uma atividade au.x.,ll,i,an e -õu.b.6id-lâ1t..la. no exe1tc.1..c.io do c.on 
. 

-

tJt..ole -0oc.-lal e nà d-l6u-0ão da. ideolog,la da. c.la..6-0e dominante 
j u.n.to à c.la.-0.6 e t1taba.lha.do1ta. Assim, contribui como um dos me

canismos institucionais mobilizados pela burguesia e inserido 
no aparato burocrático do Estado, das empresas e outras enti
dades privadas, na criação de bases políticas que legitimem o 

exercício do poder de classe, contrapondo-se às iniciativas 
autônomas de organização e representação dos trabalhadores.ln 
tervém, ainda, na e1tia.ção de eondi�Õe.6 6avo1tecedo1t..M da. 1tep1t� 

dução da 601t�a de tl't.aba.lho, através da mediação dos serviços 
sociais, previstos e regulados pela política social do Estado, 
que constituem o suporte material de uma ação de cunho "educ� 

tivo'', exercido por esses agentes profissionais. Porém, como 
o processo de reprodt.lção das relações sociais é, também, o pro
cesso de reprodução das contradições fundamentais que as con

formam, estas se recriam e se expressam na totalidade das ma
nifestações do cotidiano da'vida em sociedade. A instituição
Serviço Social, sendo ela própria polarizada por interesses

de e lasses contrapostas, pal't.t,i,c..lpa., ta..mbêm do pl't.oce.6-00 -0ocial;.



117 

JLe.pll.odu.zindo e. 1te.óa1tç.a.ndo cu c.on.:tJta.diç.Õe..6 ,bâ.õic.a.-6 que. eon11 01t

ma.m a .óo�ie.dade. do c.api:ta.l, a.o me..ómo :tempo e pela.ó me..õma..6 a.ti 

vida.de.ó em que. ê. mobilizada palta. 1te.tS01tç.a.Ji a.ó c.ondiç.ãe..6 de. do
an.idadc. 

� a existência e compreensão desse movimento contraditório 

que, inclusive, abre a possibilidade para o Assistente Social 
colocar-se a serviço de um projeto de classe alternativo àqu� 
le para o qual é chamado a intervir. Sendo o agente profissão 

nal um intelectual mediador de interesses de classes em luta 

pela hegemonia sobre o conjunto da sociedade, a prática pro
fissional é, visceralmente, permeada por esse jogo de forças, 

subordinando-se, historicamente, àquelas que são dominantes 
do ponto de vista político, econômico e ideológico, em conjug 

turas históricas determinadas. Embora constituída para servir 

aos interesses do capital, a profissão não reproduz, monoliti 
camente, necessidades que lhe são exclusivas: pa.Jitic.ipa. t tam
bém, ao lado de. oa:tJta.6 úi.6:ti:taiç.Õe..6 .õoc.ia.i.ó, da.ó Jte..tipo.ti.tcu à.ó 

ne.c.e..6.õida.de..ó le.glilma.ó de. .õobJie.vivênc.i.,a. da c.la..ti.óe. :t1ta.ba.lha.do-
1La., 6a.c.e â.6 .óaa..6 con.di�Õe..6 de v�da, da.da� hl.õtoniea.me.nte. Os 

movimentos sociais autônomos constituem a forma politicamente 

legítima de organização e mobilização dos trabalhadores. como 
meio de expressão e enfrentamento coletivo de suas necessida
des e interesses de classe no cenirio político; outra forma 

de enfrentamento dessas necessidades de sobrevivência é a bus 
ca de acesso aos recursos sociais existentes, através dos 
equipamentos coletivos, instituídos e mantidos pelo poder vi

gente, como meio de fazer face aos direitos já conquistados 
pela classe trabalhadora, na sua luta de resistência ao capi
tal. Porém, ao serem tais respostas mediatizadas por organis

mos institucionais com um nítido caráter de classe, as "solu

ções" propostas para as necessidades de sobrevivência dessa 

população passam a ser subordinadas aos objetivos político-e

conômicos dos setores sociais que controlam tais entidades.As 
condições de vida dos trabalhadores passam a constituir-se em 
meio de implementação de uma estratégia política, do exercício 
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de poder de clase, e os agentes profissionais tendem a se tor 

nar agentes mediadores dos interesses desse podér sobre a 

população, dentro dos requisitos estabelecidos pelo ttpacto de 

dominação". Não se pode menosprezar, nesse contexto, o poder 

de pressão exercido pelos movimentos políticos das classes su 
balternas sobre essas instituições, o que se traduz, muitas 

vezes, em modificações operadas nas estratégias, programas e 

serviços estabelecidos pelas mesmas. Tais mudanças expressam 

a correlação de forças entre as diversas classes e suas fra

ções, que conformam um perfil peculiar a conjunturas histôri 

cas determinadas, como expressão da luta de classe. 

Dentro dessa perspectiva, cabe ressaltar a 6k 

guiut do a.gen.te p1to6i-0-0iona.l, como cu.jeí..to pa.Jt.t1.c.ipe de.-6.6e pito 

c.e-0-00. No desempenho de sua função intelectual, o Assistente 
Social, dependendo de sua opção política, pode configurar - se 

como mediador dos interesses do capital ou do trabalho, ambos 

presen·tes em confronto, nas condições em que se efetiva a prá 
tica profissional. Pode tornar-se intelectual orgânico a ser

viço da burguesia ou das forças populares emergentes; pode 

orientar a sua atuação reforçando a legitimação da situação 

vigente ou reforçando um projeto político alternativo, apoia� 

do e assessorando a organização dos trabalhadores, colocando

se a serviço de suas propostas e objetivos. Isso supõe, evi
dentemente, por parte do profissional, uma clara compreensão 

teórica das implicações de sua prâtic.a profissional, possibi

litando-lhe maior controle e direção da mesma, dentro de limi 

tes socialmente estabelecidos. Por outro lado, supõe, ainda, 

uma clara subordinação do exercício técnico-profissional às 

suas consequências políticas: aí, o caráter propriamente téc
nico subordina-se à dimensão política dessa prática. Portanto, 

trata-se da necessidade de uma reflexão sobre o caráter polí

tico da prática profissional, como condição para o estabeleci 
mento de uma estratégia teórico-prática que possibilite, den

tro de uma perspectiva histórica, a alteração do caráter de 

classe da legitimidade desse exercício profissional. 
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Considerando que o Serviço Social, no proces
so de reprodução das relações sociais, não se situa unilate -
ralmente como um mecanismo de apoio ao capital, podendo tor 
nar-se um instrumento a serviço dos trabalhadores, cabe, no 
entanto, apreender na história dessa instituição na sociedade 
brasileira, qual tem sido sua tônica predominante. No estabe
lecimento dessa tendência dominante, intervêm vários fatores, 
além das determinações estruturais que estabelecem os limites 
dentro dos quais a profissão pode mover-se. Entre eles cabe 
ria reafirmar: o jogo das forças sociais que reflete a articu 
lação das classes e de suas frações na luta pelo poder e pela 
hegemonia, conformando os vários momentos conjunturais e as 
respostas dadas pela categoria profissional aos novos desa
fios que lhe são apresentados, nos diferentes momentos histó
ricos. Essas respostas estão condicionadas pelo nível de de
senvolvimento teórico-prático obtido pelo Serviço Social, pe
lo peso das várias correntes profissionais e políticas exis
tentes no interior dessa instituição, que conformam diferen
tes maneiras de interpretar o papel do profissional e da pro
fissio, presentes em confronto no meio profissional. 

A revisão da trajetória do Serviço Social no 
Brasil conduz a afirmar que, considerando o antagonismo da re 
lação capital e trabalho, a :tendência ph.edominante, no que se 
refere à inserção da profissão na sociedade, vem sendo, histo 
ricamente, o 1te601t�o do.ó mec..ani.õmo.õ do podeJt ec..onômic.o, polZ
:tic..o e ideolÕgic.o, no .õen:tido de .õuboJt.dinaJt a popula�ão :tJtaba 
lhadoJta â.-6 dDietJtize.õ da-0 c.la.õ-0 e.6 dominan:te-0 em c..on,tJta..po.õ::l_�ã.o 
ã cua oJtganiza�ão livJte e independente. Tal subordinação 
mediatizada pela integração da ºclientela" aos aparatos insti 
tucionais atravis dos quais se exerce o controle social, tor
nando-se esse profissional assalariado um agente auxiliar a 
serviço da racionalização de serviços prestados por essas or
ganizações e intermediário entre elas e a população. Porém.se 
esta tem sido, historicamente, a direção principal e predomi-
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nante dessa pritica institucionál, ela nao i, cristalinamente, 
refletida na literatura especializada. Verifica·se uma défasa 

. . ----

ge m entre os efeitos sociais objetivos da prática profissional 
e as representações que legitimam esse fazer, expressas atrà 

..... 

vês ·de um d.l.ô c.uJt.ôo ma.Jt.c.ado poJt u.m tÔnU.ô hu.ma.n.ltâ.1t.lo e. mod.vi.til.. 
zadoJt, o que não exclui seu conteúdo de classe, embora tenda 
a encobri-lo. Contribui, assim, para mistificar para o ptÔ· 
prio agente profissional as implicações históricas de sua pr! 
tica. Percebe-se que o discurso da instituição Serviço Social 
é mais límpido quanto à intenção de seu fazer, nos seus primór 
dios. À proporção que avança.a acumulação e com ela a moderni 
zação do Estado e a consequente burocratização das atividades, 
aquele discurso vai se tornando cada vez mais ticnico e racio 
nal, com uma aparência "neutra" e "apolítica". Mas, ao mergu
lhar-se mais al;m das apar�ncias e ao confrontar o código com 
o fazer efetivo, historicamente situado, torna-se possível 
desvendá-lo, ap�eendendo os compromissos com interesses de 
classe que essa ·prática traz subjacente. 

As hipóteses aqui apresentadas acentuam, Pº!

tanto, a relação do Serviço Social face à reprodução do con 
trole social, da ideologia dominante,. da força de trabalhe e 
das contradições inerentes às relações sociais vigentes. Tais 
aspectos ressaltados sio insepariveis, enquanto dimensões di� 
tintas de -um mesmo fazer profissional. Não se trata de traba
lhar duas ou miis vezes, para obter resultados diversos visto 
que os pontos colocados em relevo são resultados contrapostos 
de uma Única e mesma atividade: da prática profissional do A� 
sistente Social. A distinção estabelecida ê apenas abstrata, 
para fins analíticos, sendo que, de acordo !Com as circunstân
cias do trabalho profissional, pode haver ênfase em uma ou ou 
tra forma de inserção do Serviço Social no processo de repro
dução das relações sociais. Essa expressão do trabalho coleti 
vo é. pois, pensada na globalidade de suas implicações, a par 
tir das contradições da sociedade que se traduzem na prática 
dessa instituição. 
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A seguir, as hip&teses apresent�das sao desen 

volvidas em seus elementos fundamentais, caractérizando-ós ton 
conceitualmente. Reafirmamos, pois, que as distifiçÕes 
no tocante ao Serviço Social e reprodução da fotça de 

féitas 
t:taba-

lho. do controle e da ideologia, são meramente 
orientadas no sentido de facilitar a exposição. 

abstratas, 

4.4.1. Serviço Social e R���6dtiçã6 d� Força de 
Trabalho 

A sobrevivência e a reprodução da classe tra 
ba.lhadora na sociedade capitalista dependem fundamentalmente 

do salário que o trabalhador recebe em troca da venda de sua 
força de trabalho no mercado; isto porque trata-se de traba
lhadores assalariados, despojados dos meios de produção e dos 
meios de vida, os quais se encontram monopolizados pelos pro
prietários do capital e da terra. 

� do rendimento do trabalhador, isto é, do 
salário, que depende, portanto, a satisfação das necessidades 

básicas do produtor direto e de sua família, tais como: ali
mentação, saúde, lazer, habitação, educação, etc. E o preço 
da força de trabalho é socialmente determinado considerando
se ó mínimo indispensável para cobrir as necessidades conside 
radas básicas em cada momento histórico particular, de acordo 
com o nível de �esenvolvimento alcançado pela sociedade. 

Como a reprodução da força de trabalho está 

na dependência direta do salário, qual o significado dos ser
viços sociais mantidos pelo Estado ou pelas instituições pri
vadas nessa reprodução? 

A resposta a essa indagação é uma condição p� 
ra se apreender o significado da atividade profissional do A� 
sistente Social, do ponto d� vista da reprodução das condi
ções de sobrevivência da classe trabalhadora. Isto porque a 
atuação profissional é, geralmente, mediatizada pelos servi-
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ços sociais prestados através de aparatos institucionais aos 
quais se  vincula o profissional por meio de um contrato de 
trabalho, enquanto um dos participantes da implementação de 
políticas sociais e do planejamento e execução de atividades 
por elas previstas. Assim, as reflexões e fetuadas a partir 
d os serviços sociais são extensivas à profissão, à medida que 
aqueles constituem a retaguarda de recursos ou suporte mate
rial para o exercício profissional. 

-

A tentativa de encontrar a resposta a indaga-
çao supra-menc ionada conduz a caminhos que ajudam a desven
dar a relação entre salârio e acumulação. 

Embora, ã primei ra vista, salário e acumula
çao sejam duas magnitudes independentes uma da outra, trata
se na realidade da relação entre  trabalho retribuído e nao p� 
go da me6ma população trabalhadora. O salário supõe sempre

a entrega de trabalho excedente aos proprietários do capital, 
trabalho este que é a substância mesma do processo de acumula 
ção. Assim é que a elevação do "preço do trabalho" não elimi
na a exploração, podendo, no entanto, reduzir seu grau ao au 
mentar a parcela de trabalho pago apropriado pelo trabalha� 
dor. (Q) P orém, o que determina os movimentos de a lta e bai
xa dos salários ê o ritmo da acumulação. (23) Em alguns momen 
tos, o crescimento do capital pode tornar a força de  trabalho 
explorável insuficiente, fazendo c om que ô aumento da demanda 
de trabalho eleve os salários. Entretanto, tão logo isto acon 
tece, a causa da elevação dos s alários desaparece. Assim 

(22) "O fato de que o trabalho suba de preço por efeito da acumula
ção docapital só quer dizer que o volume e o peso das cadeias de ouro 
que o trabalhador assalariado forjou para si mesmo, apenas pennitem que 
fique l_!.lE)nOs ::i�idamente �correntado. H K. Marx� ºEl CnitaL Crítica de la
Econonu.a Pol1t1ca, op. c1t., t. I, cap. XXIII, p. 5 -2. 

@ 11 ( ••• ) Para dizer em termos matemáticos: a magnitude da aa.mrul� 
ção e a variável independente; a magnitude do salário a variável depen
dente e não vice-versa." K.::Marx� El ·CàpitaL ·ctíticà de là.Eeón.Omía Po
lítica, op. cit., p. 523. 
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que o próprio processo de produção capitalista faz com que o 
"preço do trabalho" ou, mais precisamente, da força de traba

lho retorne ao nível que corresponde às necessidades do capi
tal. No entanto, a própria lei que reage a acumulação exclui 

toda elevação do preço do trabalho que possa colocar seriame� 
te em perigo a reprodução do próprio regime de capital, já 
que, aí, o trabalhador existe para reproduzir a riqueza e não 

esta para atender as necessidades daqueles que a criam. 

Como o trabalho excedente ou mais-valia é a 

própria substância da acumulação, é evidente que qualquer ele 
vação de salário acima das necessidàdes médias do capital in

terfere no montante de trabalho não pago a ser apropriado pe
la classe capitalista. Ou, em outros termos, a redução do pi
so salarial é um dos principais mecanismos tradicionalmente 

utilizados pelos capitalistas para ampliar sua lucratividade 
e que tem, como contrapartida, o aumento da taxa de explora
ção da classe trabalhadora e a consequente redução de seu ní

vel de vida. Por outro lado, ocupa um lugar de destaque na 
história da classe trabalhadora na sociedade moderna a luta, 
através de seus organismos sindicais, pelo "justo preço do 

trabalho", o que só é arrancado da classe capitalista através 
do peso da pressão organizada. 

Face ao crescente processo de expropriação a 

que estão submetidos os trabalhadores no movimento de expan-
sao do capit�l. sua pauperização tende a aumentar em 
ao cr�scimento acelerado do capital. Diante dessa lei 

relação 
da acu 

mulação, o Estado, em seu "papel de árbitro das relações de 

classe", assume tarefas cada vez mais ativas no sentido de 

zelar pela reprodução da força de trabalho, não só através de 

legislação específica -- expressão muitas vezes de ganhos efe 
tivos da classe operária -- como através da prestação de ser
viços básicos por intermédio de organismos estatais. para-es

tatais ou privados, regulados através de políticas sociais. 
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Se a política salarial é o elemento determi
nante do nível de vida da classe trabalhadora na sociedade ca 
pitalista, é, portanto, o elemento mais fundamental de qual
quer política social. Porém, no discurso do capital e do Esta 
do, a política salarial é abstraída e segmentada do conteúdo 
das chamadas políticas sociais. O que se encontra subjacente 
a essa fragmentação é a preservação do "direito natural" dos 
detentores dos meios de produção de garantirem suas taxas de 
lucratividade e de exploração do trabalho, seja diretamente, 
seja por intermédio de seus porta-vozes a nível de Estado, fi 
xando eles próprios os níveis salariais e regulando as rela
ç6es de trabalho. Assim, as políticas sociais e os serviços 
delas derivados são relegados a dimensões particulares e par
ticularizadas da situação da vida dos trabalhadores: saúde, 
habitação, educação, alimentação, etc., subordinadas às estr! 
tégias político-econômicas que sustentam o processo de repro
dução .ampliado <1:0 capital. 

Vo pon�o d e  vi-0�a do capi�al, essas medidas 
colaboram no sentido de -0ociatiza4 p a4cela do-0 cu-0�0-0 de 4e
p4od���o da 6onca de �nabalho, partilhando-os com toda a pop� 
lação, que os assume indiretamente via impostos e taxas reco 
lhidos pelo poder público. Tais serviços, ainda quando manti
dos por empresas privadas e fornecidos a baixo custo ou em P! 
gamentos facilitados aos empregados, são vantajosos para o C! 
pital, porque s�u custo é partilhado pelos próprios beneficii 
rios. Na linguagem do poder, os "benefícios sociais" são alg!:!, 
mas vezes denominados "salário indireto", já que são encara
dos como uma "complementação salarial". preferível à elevação 
dos salários reais, i proporção que podem ser descontados to
tal ou parcialmente dos benef Íciários ou de impostos governamen
tais. Os serviços sociais tornam-se, portanto, um meio de re
duzir os custos de reproduç.ão da força de trabalho. 

Em segundo lugar, poder-se-ia ressaltar que a 
rede de serviços sociais viabiliza ao capital uma amplia��ode 
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.6e.u c.a.mpo de. -lnve.-0.t.lmen.to-0 � subordinando a satisfação das ne 

cessidades humanas à necessidade de reprodução ampliada do ca 

pital. As respostas às exigências básicas da reprodução da vi 

da da classe trabalhadora, social e historicamente definidas, 

são transformadas, pela lógica que preside o processo de val2. 

rização, num meio de diversificação dos ramos de aplicaçãopr� 

dutiva do capital. Assim, a qualidade dos serviços prestados 

subordina-se ao imperativo da rentabilidade das empresas. Na 

perspectiva da classe capitalista, a filantropia é redefini-

da: a "ajuda" passa a ser concebida como investimento, que 

o princípio que preside a organização dos serviços sociais.

Dentro da Ótica do capital, os serviços so

ciais tornam-se, ainda, um 4e.óo4ço pa.4a. a. ga4a.n.tia do-0 eleva.

do-0 nlve.i-0 de p4odu.tivida.de do .t4a.ba.lho exigidos pela eleva

ção da composição orgânica do capital. Contribuem para manter 

um equilíbrio psicofísico do trabalhador, canalizando e ante

cipando a emergência de focos de tensão. que afetem a paz. so

ciál necessária à potencialização do processo de exploraçãodo 

trabalho. Alguns tipos desses serviços -- ensino profissiona

lizante, por exemplo -- estão voltados, ainda, para propiciar 

uma qualificação da força de trabalhe, exigida de parcela da 

classe trabalhadora, para fazer frente ao crescente processo 

de especialização da produção. 

. Uma outra contribuição efetiva propiciada 

classe capitalista pela infra-estrutura de serviços sociais, 

mantidos pelo Estado, é a cola.bo4a.ção p4e..õtada na manutenção 

de. c.ond.lç.Õe.ti .õub.õid.l'á.4.la..õ à. .&ob4e.v-lvênc-la. do exe4c.lto indu.-0-

.tual de 4e..õenva. A existência da superpopulação relativa é 

uma das condições do regime capitalista de produção gerada pe 

la própria força expansiva do capital, que tende a realizar

se alterando a composição orgânica média do capital. Se esta 

é a característica que se observa nos ramos mais avançados da 

produção, ou seja, naqueles em que há maior emprego de capi

tal em meios de produção (máquinas, matérias-primas e instru-
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mentos de trabalho aperfeiçoados) em proporçao à força de tra 

balho viva, não se pode esquecer de que, em outros ramos, o 

desenvolvimento da produção tem ainda por base prioritariameQ_ 

te uma ampla absorção de mão-de-obra. 

O que importa destacar é que o exército indu� 

trial de reserva. à medida que estabelece uma maior competi

ção entre os próprios trabalhadores, contribui para a redução 

dos salários, ao fazer a oferta de mão-de-obra crescer em re

lação à demanda. Assim, as medidas assistenciais voltadas pa

ra auxiliar a reprodução dessa parcela da classe trabalhado

ra, alijada do mercado de trabalho, vem responder a interes

ses substanciais da classe capitalista, no sentido de garan

tir uma oferta abundante e permanente de força de trabalho a 

baixo custo. Não se pode esquecer que a força de trabalho 

ação é a fonte de valor e propriedade do capitalista e, 

tanto, fonte de valor para os representantes do capital. 

em 

por

De-

ve-se destacar, ainda, que a pauperização acentuada determina 

um ambiente fértil à emergência de utopias, de inconformismos 

que são, potencialmente, ameaçadores i ordem vigente. Contro

lar e prever as ameaças tem sido uma estratégia política do 

poder. 

Assim como os serviços sociais têm para 0-0 ea 

pi.tali-0ta1 um ca1tite1t complementaJt i reprodução da força de 

trabalho a menor cus to, para o-6 .t1tabalha.do1te..ó a.-6.ó a.laniadof.. 

tai.ó -0e1tviço.ó 6�o tambim eomplementa.Jte4 na 6ua nepJtoduçio 61-

biea, intelectual e e-0pi1titual e de -0ua 6amZlia, já que a ba

se de sua sobrevivência depende da venda de sua força de tra

balho. Ainda que complementares, não significam que sejam ab

solutamente secundários, especialmente face à política de con 

tenção salarial que mantêm o salário real aquém do necessário 

i satisfaçio das necessidades bisicas de reprodução da famí� 

lia trabalhadora, como alternativa para a elevação da taxa lucro. 

Tal tendência é acentuada nos períodos cíclicos de crise eco-
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n&mica em que as condições de vida da classe trabalhadora a

tingem dimensões críticas. 

Para a parcela do exército industrial de re

serva, qualificada por Marx como o "pauperismo oficial lt

aquele segmento da classe trabalhadora que perdeu a base da 

obtenção de seus meios de vida, isto é, a venda de sua força 

de trabalho -- tais serviços deixam de ser apenas complement� 

res, tornando-se vitais, embora não suficientes, diante da 

inexistência de outros meios de sobrevivência. Refere-se, 

aqui, às "vítimas da grande indústria": mutilados, doentes, 

velhos, viúvas, etc., cuja sobrevivência está em certa propor 

ção na dependência dos benefícios obtidos através da previ

dência social ou em outras formas de assistência pública ou 

privada. 

Portanto, do ponto de vista dos 4epne-0entan
te-0 do t4abalho pode-se afirmar� preliminarmente, que os ser

viços sociais respondem a necessidades legítimas, à medida 

que são, mui tas vezes, temas de lutas político - rei vindicató

rias da classe trabalhadora, no empenho de terem seus direi

tos sociais reconhecidos, como estraté•gia de defesa de sua 

própria sobrevivência. 

Como esses serviços sociais, na implementação 

dos quais atua o Assistente Social, ingressam no processo de 

reprodução da fbrça de trabalho e, mais amplamente, das rela

ções sociais? 

Os referidos serviços ingressam no consumo da 

classe trabalhadora, que, sob certo ponto de vista, é um eon

hu.mo pnodutivo. Para o trabalhador esse consumo não é mais 

que meio de sobrevivência de sua pessoa e de sua família. Já 

para o Estado e para os capitalistas é um consumo produtivo, 

no sentido de que contribui para reproduzir o trabalhador co

mo um trabalhador assalariado, divorciado das condições de 

trabalho, sempre disposto a vender parte de si mesmo para sub 
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sistir. Reproduz, assim, a força viva de trabalho como fonte 

de riqueza para aqueles que a adquirem e não para aqueles que 

a desgastam. Embora em caráter subsidiário, tais serviços con 
tribuem para a produção e reprodução do meio de produção in
dispensável ao processo produtivo: o próprio trabalhador. 

Caberia indagar, finalmente, sobre a "eficiên 

eia" dos serviços sócio-assistenciais para a atenuação dos 
efeitos do processo expropriativo a que se encontra submetida 
a grande parcela da população. 

Assim como esses serviços têm sua justificati 
va histórica na desigualdade estrutural que permeia a socieda 
de de classes, têm, também, seus limites dados pelo próprio 

regime de produção, que, devido i sua natureza, permite, no 
máximo, a redução da exploração e não sua eliminação. A polí
tica social que orienta o aparato burocrático-legal que imple 

menta os serviços sociais é estabelecida e controlada pelo po 
der do Estado, existindo, prioritariamente, para assegurar as 
condições bisicas indispensiveis ao domínio do capital no cog 
junto da sociedade. Ora, é a nível do Estado que se situam as 
estratégias políticas que orientam a reprodução das relações 
sociais. Assim. as políticas "assistenciais", de "promoção so 
cial 11 ou de "bem-estar social", como se queira rotular, embo
ra dirigidas ã classe trabalhadora, interpretam os interesses 

dessa classe, segundo a visão dos grupos que controlam o Esta 
do. Orientam-se no sentido de integJc.aJc. ã .óOCiedade a popula
ç.êio .tJc.abathadoJc.a "a.6.õi.õt.ida", o que. em outros termos, .t,,lgni-
6ic� integJc.i-la i oJc.dem e.õtabeleeida pelo capital: ia inte

gJc.açao ao .õi.õtema de dominação na .õua condição de dominada. 
Um dos resultados que se obt&m, atravis de muitos desses ser
viços, é a in.õtitucionalização, pelo E.ótado, da pob�eza,tran� 
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formando o que era ºum problema social" em u ma questão s o b  

contro le. (24) 

Os limites d as políticas de t'bem-est ar social" 

sao d ados ainda pelas crises per iódicas que acompanham inevi 

tavelmente a realização do  capitalismo mundial, durante as 

quais os problemas sociais se  ag udizam. 

A análise da  profissão de  Serviço S ocial na 

Ótica de sua inserção na sociedade capitalista tem sido pouco 

explorada na  literatura profissional. Alguns t rabalhos pionei 

ros (25) tendem & acentuar as relações entre o Serviço Social 

e a reprod ução da força  de trabalho, embora os autores assina 

lem de  passagem que os assistentes sociais "atuam, também, c,2_ 
mo agentes ideo lógicos da  burgues ia, r ompendo a luta reivindi 

cativa dos trabalhado res". Mas esse as pecto não é desenvolvi

do  nos trabalhos referidos. :Sesta dimensão p o lÍtico-ideo lÔgi 
ca que pretendemos recuperar e desenvo lver a seguir. 

(24) ''No caso da assistência à pobreza, o resultado final a que se
assiste não é a eliminação do fenômeno, mas ê antes a institucionaliza
ção da pobreza. Aquilo que inicialmente era um problema social, na medi 
da em que venha a ser institucionalizado, passa a ser uma questão sob 
controle. Só o Estado vê os seus objetivos atendidos; em outros tennos, 
a integração, pelo menos fonna.lmente, está atingida." A. Rizzoli. �Assi� 
tencialismo e marginalidade: o Serviço de colocação fanúliar em Sao Car
los." Piracicaba, Dissertação de Mestrado, ESALQ/USP, 1978, p. 13. 

(25) Poder-se-ia citar, por exemplo, os trabalhos de A. L. Maguiiía e
de J.--P-arodi, que têm o mérito de ter levantado a questão da análise do 
Serviço Social na Ótica da reprodução do capital. No entanto, importa 
acentuar que os artigos supracitados desenvolvem a análise a partir da 
profissão do Serviço Social, sem dar maior peso aos aQaratos institucio
nais a que se encontra vinculada. Tal orientação analítica, enhora acen
tue diretamente o significado da Erofissão na sociedade capitalista, COE_ 
re o perigo de atribuir à profissao tm1 poder que não decorre dela mesma 
exclusivamente, mas sim dos aparatos de poder a que se encontra vincula
da. Ver, a respeito, A. L. Ma.guina. "Trabajo Social: Servicio o actividad 
produtiva?" Acciôn Crítica n. 3, Lima, CELATS/ALAETS, 1977, p. 17-26; J. 
Parodi. "El Significado del Trabajo Social en el Capi talisno y la Recon
ceptualización." Acción Critica n .  4, Lima, CELATS/.AIAETS, 1978, p. 33-
43.
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4.4.2. Serviço Social e Reprodução do Controle e da 

Ideologia Dominante 

Essa dimensão privilegiada na anâlise da in

serçao do Serviço Social no processo de reproduçio das rela

ções sociais deve ser apreendida dentro dos reais limites em 

que se encontra circunscrita a pritica profissional. Nio se 

trata de superestimar a importância ou a força dessa profis

sao como um dos mecanismos mobilizados por aqueles setores s� 

ciais que a legitimam e a demandam . dentro de uma estratégia 

de reforço do controle social e da difusão da ideologia domi

nante. O Serviço Social é considerado, portanto, como um ins

trumento a.u.x.il,la.11.. e .&ub.õidiaJtio, ao lado de outros de maior 

eficácia política e mais ampla abrangência, na concretização 

desses requisitos básicos para a continuidade da organização 

social vigente. Isso, no entanto, não minimiza o esforço de 

inserir a reflexão sobre a profissão na direção apontada, pro 

curando apreender as implicações históricas desse tipo de in

tervenção na realidade, inscrita dentro de um projeto de elas 

se. Para o desenvolvimento da análise, nessa perspectiva, é 
oportuno retomar e ampliar algumas considerações anteriormen

te expressas sobre as relações de apropriação e dominaçio na 

sociedade capital is ta. situando, a partir das mesmas, o Serviço 

Social face à reprodução do controle social e da ideologia. 

Conforme já foi acentuado, a produção e repro 

dução da riqueza é um processo eminentemente social, à medida 
que se realiza através de relações sociais que são engendra

das e recriadas no interior do amplo processo da produção so

cial. O capital, demiurgo da economia moderna, é antes de tu

do uma relação social que supõe, como parte de si mesmo e co

mo seu antagônico, o trabalho assalariado. E a acumulação do 

capital, apreendida em seu constante renovar-se, é um proces

so de reprodução ampliada não só do valor, mas das relações 

de classes em que se situam os agentes sociais 

desse processo: o capitalista e o trabalhador 

fundamentais 

assalariado, 
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apreendidos nao apenas individualmente, mas enquanto personi
fi cam categorias econômicas que determinam sua posição no pr� 
cesso produtivo. 

A medida que o capital só se nutre de mai s-va 
lia -- isto é, de trabalho excedente não pago, apropriado do 
trabalhador desprovido dos meio s de produçio e de vida -- o 
confronto entre os agentes sociais é permeado por u ma luta in 
finda na defesa de seus interesses antagônicos: o que é subs
tin cia e condição do crescimento do capital i parte do pró

prio processo vital do trabalhador . Este se desgasta e se em
pobrece como meio de subsistir e, no mesmo ato, enriquece o 
capitalista e recrudesce as condições que reproduzem sua pr6-
pria situação de classe. ( 26)

O desenvolvimento das forças produtivas num 
contexto de aprofundamento do capitalismo abrange, cada vez 
mais, ramos diversificados da p rodução, que vão sendo subsumi 
dos de modo real ·ao capital. (27) A expansão do capital supõe, 
portanto, o desenvolvimento extensivo do proletariado, a in
tensificação do processo de trabalho e, consequentemente, da 
exploração. Essa maneira de se efetivar o desenvolvimento eco 
nômico faz com que se desenvolvam, concomitantemente à ampli!!. 
ção das relações de dominação e exploração , as condições obje 
tivas que viabi lizam a maturaçã.o políti ca dos trabalhadores e 
o desenvolvimento de sua cons ciência de classe. Porém, se, de

(lli A noção de situação de classe é, assim, explicitada por Flores
tan Fernandes:�"De acordo com a con�eituação de Marx, a situação de uma 
classe social e definida  pela posiçao ocupada, em conjtmto; pelos seus 
membros no �recesso de produção econômica. Colocando grupos de in�vi
duos em con içoes econonu.cas ftmdamenta.lmente semelhantes, a situaçao de 
classe favorece o desenvolvimento de um paralelismo de interesses e dá 
origem a ações convergentes ou análogas, que podem inclusive assumir a 
fonna de atuação consciente (organização parcial ou total das atividades 
da classe)". Florestan Ferna."1.des. "A Análise Sociológica das Classes So
ciais." In: Ensaios de Sociólogia geral e aplicada. São Paulo, Pioneira, 
1976, 3a. ed., cap. 2, p. 73. 

(27) Sobre a noção de substmção formal e real do trabalho ao capital 
ver especial mente K. Marx. El C<:pital - Libro I ,  Càpítulo VI· (Inédito), 
op. cit., p. 54-77. 
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um lado, são dadas as condições objetivas que viabilizam o 
avanço da luta de  classes, por outro ladó. f preciso acêntuar 
que o modo como se  organiza a produção determina aparências 
ratificadoras de  seu funcionamento, que tendem a encobrir as 
relações desiguais em que se sustentam. Se 6 na p�6pria orga
nização social q ue se incrusta a fonte  do poder e da explora
ção d e  classe, o processo social não revela a natureza das re 
lações sociais de modo imediato, porque estas não são relações 
diretas, "tran s parentes", mas mediatizadas pela mercadoria e 
pelo dinheiro. O trabalho alienado, que e�tabelece a relação 
invertida de sujeição do homem às coisas, é obscurecido pelas 
mistificações que se formam no movimen to do capital, que f a
zem ressaltar as relações entre coisas, e ntre produtos. em d e  
trimente das relações sociais  e ntre o s  homen s, que se expres 
sam através de  produtos-mercadorias . 

O modo capitalista de p roduzir supoe, 
um nmodo capitalista de pensarn , (ll) que expressa a 
logia dominante, na sua força e nas suas ambiguidades. 

pois , 
ideolo

Esse 
modo de pensar necessário à "ree laboração das bases d e  suste!!, 
tação -- ideo lógicas e s·ociais -- do c api talismou, é recriado 

(28) "Entendo que o modo capitalista de produção, na sua acepçao 
clássica, é também um modo caEitalista de pensar e deste não se separa 
( ... ) Enquanto modo de produçao de idéias, marca tanto o senso comum 
quanto o conhecimento científico. Define a produção de diferentes modali 
d.ades de idéias necessárias à produ�ão de mercadorias em condições de ex 
ploração capitalista, da coisificaçao das relações sociais e de destunan.i 
zação do homem. Não se refere estritamente ao :roodo co:roo pensa o capita -
lista, mas ao rrodo de pensar necessário à reprodução do capitalismo, à 
reelaboração de suas bases de sustentação ideológicas e sociais. O �o 
capitalista de pensar está detenninado, não obstante, pelas contradiçoes 
do capitalis100, fato que se reflete nas suas ambiguidades e dilemas.� g 
que leva para o conhecimento do senso comum e para o conhecimento cientí 
fico as tensões do capi talis100, expressas nas diferenciações ideológicas 
e de tendências dentro da mesma formação social. 1! que leva, enfim o ca
pitalismo para o pensamento de outras c lasses, co100 a pequena burguesia, 
o proletariado, os proprietários de terra ( ••• )" J .S. :Martins. Sobre o
modo capitalista de pensar. São Paulo, Hucitec, Coleção Ciênciassõciais,
Série Lin..lia de Frente. 1978, p. XI e XII.
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a partir do modo de produzir a riqueza material, da reprodu
ção do modo de vida instituído p elo capital. 

A economia capitalista, quando comparada a p� 
ríodos hist6ricos a nteriores. pres cinde de laços extra-ecOfiÔ
micos de depend�ncia pessoal, ji que a pr6pria lei  da o ferta 
e procura estabelece uma dinâmica nnatural" às relações econô 
mico-sociais. Porém. não prescinde de nova.b óonma-0 de. con�no
R..e -0oc....i..a.R.. qu.e ga.na.nD:un e. t5on�a..te.ç.am o 11con.6e.n-0u-0 11 boc.la..t. 11 
i ndispensável 
capital pelos 
se renove. À 

um mínimo de u nidade na aceitação da ordem do 
membros da sociedade, para que ela sobrev iva e 

medida que não existe sociedade baseada na pura 
violência, é necessário recorrer à mobil ização de outros meca 
nis mos normativos e adaptadores que facilitem a integração 
social dos cidadãos e a redução do nível de tensão que per
meia as relações anta gônicas . A burguesia tem no Estado, e n
quanto Órgão de dominação de classe por excelência, o aparato 
privilegiado no éxercício do control e  social, (29) embora aí 
não se esgote, a barcando as  i nstituições da sociedade civil. 

(29) Nos tenno� do estudo clássico de Lênin, o Estado é assim carac
terizãcto: "Segundo Marx, o Estado é um organismo de dominação de classe:
um organismo de opressão de uma classe por outra; é a criação de uma 
"ordem" que legaliza e fortalece esta opressão, diminuindo o conflito de 
classes ( ••• ). O Estado é o :eroduto e a manifestação de que as contradi
ções de classe são inconciliaveis. O Estado surge no mo:nento e na medida 
em que, objetivarrente, as contradições de classe não podem conciliar-se. 
E inversamente: a existência do Estado prova que as contradições de elas 
se são inconciliáveis ( .•. ) Como o Estado nasceu da necessidade de re
frear as oposições de classe, mas como nasceu, ao mes:roo tempo, em meio 
ao conflito dessas classes, ele ê, via de regra, o Estado da classe mais 
poderosa, daquela que domina do ponto de vista econômico e que graças a 
ele se torna tarrbém classe politicamente dominante e adquire assim novos 
ireios para ex'"Plorar a classe oprimi.da". V. I.Lênin. ·o Estado ..• , 5.?E..!_
cit., p. 25 e 31. 
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Porém, o contro l e  social {30) nao se reduz ao 
controle governamental e institucional. :S exercido, também, 
através de  relações diretas, expressando o poder de influên
cia de determinados agentes sociais sobre o cotidiano de vida 
dos indivíduos, reforçando a internalizaçio de normas e com
portamentos legitimados socialmente. Entre esses agentes ins
tituciona is encontra-se o profissio nal do S erviço Social. 

O controle social e a d ifusio da  ideologia do 
minante constituem recursos ess e nciais, complementando outras 
maneiras de pressão social com base na violência, para a ob
tenção de consenso social. Importa ressaltar que a i deologia 
dominante; um meio de obtençio do consentimento dos domina -
dos e oprimidos socialmente, adaptando-os à ordem vigente. 
(Jl) Em o utros termos: a difusão e repro dução  da ideologia é 
uma das formas de  exercício do controle social. Mas trata-se 
do uso q ue fazem da ideologia o s  grupos e classes que  dis-

(� O controle social, do ponto de vista sociológico, refere-se ao 
estudo dos rodos como é exercida a pressão social, aqui apreendida cono 
irrposição e/ou persuasão orientada para a confonnação dos agentes sociais 
à organização vigente da sociedade e·ao poder de classe. Trata-se "do 
conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o conportamento 
htnnano, tendo em vista manter detenninada ordem. n K. Mannheim. Sociolo
�ia sistemática. (Uma Introdução ao Estudo de Sociologia). São Paulo,

foneira, 1971. 2a. ed., p. 178. 
(31) "À medida que não existe sociedade baseada na violência pura é

e ideõiogia que obtem o consentimento dos oprimidos, dos explorados. A 
ideologia os representa de maneira tal, que lhes extorque, além da rique 
za material, a aceitação e nesmo a adesão espiritual. As ideologias de 
classe elaboram três imagens de classe que lutam pela dominação: uma ima 
gem por e para ela mesma, que a exalta; uma imagem dela mesma. para os ou 
tros gntpos e classes • que a engrandece ; uma imagem das outras classes e 
grupos • que os deprecia diante de todos, as desvaloriza a seus próprios 
olhos, abate-os e faz deles vencidos antes do corrbate ou sem corrbate ••. 
Desta forma a burguesia elabora sua representação de si; para seu pró
prio uso: portadora da razão humanq., logo da boa vontade e dist:ii-ição, en 
fim da capacidade de bem organizar. Ela se apresenta às outras classes ã 
sua maneira: o bom e o ma.u operário, o "chefe" e o semeador da rebelião. 
Enfim, representa-se a si mesma para o uso de outras classes: o dinheiro 
empregado para o bem geral, para a felicidade humana, para a fecmdidade 
e o progresso.*' H. Lefebvre. "Sociologia do conhecimento e ideologia." 
ln: Sociologia de Marx, op. cit., p. 55. 
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poem do poder, na legitimação da estrutura social. já que as 
idêia.6 ab.õt,'ta.taó, em 1:,,[ .õÔ, õão de..1>.t..i..tuZdo.1.> de qua.tqu.e..Jt óol!..ç.a 
de pode,'L (32) 

Porém, várias ideologias o u  concepçoes de mun 
do convivem em confronto e se reproduzem desde  que exista o 
conf ronto objetivo das classes sociais que são seus portado
res, uma vez que as represent ações nada mais são que a vida 
real tornada consciente. (33) A produção da consciência tem 
seu f undamento na pr�tica da v ida social tal como ela se con
figura, historicamente. Expressa a maneira como a dinâmica so 
cial vem sendo apreendida pelos diversos agent es sociais, em 
dados momentos hist6ricos. Não se trata, pois, de uma repre
sentação Única e homo g ên ea para todas as personagens  sociais, 
e nquanto portadoras de  diversos interesses de  c lasse. 

(ls) .As observações sobre ideologia retomam as considerações tecidas 
no primeiro capítulo sobre a mistificação do capital e se alicerçam ain
da, principalmente, em K. ·Marx e F. Engels. A Ideologia •.• , op. · cit •• 
e em H. Lefebv re. "Sociologia •..• op. cit. 

(� ttA produção das idéias, das representações , da consciência, es 
tá de início diretan1ente entrelaçada com a atividade material e com o 
intercârrbio material dos homens, como a linguagem da vida real. O repre
sentar, o pensar, o intercânbio espiritual dos homens, aparecem aqui co
mo emanação direta de seu comportrurento material. O mesmo ocorre com a 
produção espiritual. tal como a;earece na linguagem da poli tica, das leis , 
rla moral, da religião, da metafisica, etc., de um povo. Os homens são os 
produtores de suas representações, de suas idéias, etc. Mas os homens mais 
ativos, tal como se acham condicionados por um determinado desenvolvimen 
to de suas força..� produtivas e pelo intercâmbio a que ele corresponde 
até d1eg':1-r às suas fonnaçõe� mais anplas. A consciênç�a jamais pode ser 
outra coisa que o ser consciente e o ser dos homens e o seu rocesso de 
vida real.' K. Marx e F. gels. · I eológia •.. , op. cit., p. 36 e 37 .Os 
grifos sao nossos. 
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Entretanto, n ao se reduz ao extremo oposto de 
representações me ramente individu a is. (34) A -lde.olog-la. v-lnc.u.
la-1..e. a c.la..s..se.& .õoc.-la.i.6 e.m tu.ta. pela hegemonia .õobJt.e. o c.onju.n 
,to da 1..oc.le.dade. E aquelas qu e monopol izam a r iqueza e o Esta 
do são, também, domin antes na  configuração do modo de pensar 
n ecessário à reprodução da soc i e dade . O mo do capitalista de 
repro duzir e o de pensar são inseparáve is, e amb os se expres

sam no  cot idiano da vida soc i al. 

Assim como a socie dade encontra-se em  perma 
n ente mo vimento, fazendo-se e transformando-se, a consci ênci a 
também nunca é acab ada , não se confundindo com um sistema pe
trifica do de idéias. Encontra-se em permanente processo de 
constitu ição e renovação, processo ess e  qu e não está isento 
das contradiç6es existentes n a  base mater i al da soci e da de,  as 
qua is se expressam com ma i or o u  menor intensidade n a  consci ên 
eia dos grupos e classes soc i a is .  Não existe a consciência 
"pura", na perspectiva de  um "tipo ide al". Ora, se  as repre
sentações são o "ser consci ente dos homens, isto é ,  o s e u pr.2, 

(34) Lefebvre esclarece a diferença entre a concepção da ideologia
para os ideólogos franceses e para Marx-Engels. "Para os ideólogos fran
ceses a ideologia se limitava a explicação, através de uma ·psicologia 
causal, das representações individuais. Para Marx e Engels o obje to  estu 
dado torna-se o conjmto das representações características de w.a êpocã 
o u  de uma sociedad,e. Por exen:plo, a ideologia alemãn (p. 42 e 43). O au
tor destaca, ainda, que não se deve confmdir a ideologia com a represen
tação coletiva de Durkheim. Enquanto este faz da sociedade um ser abstra
to. para Marx ela nasce da prática de indivíduos e grupos. A ideologia
não pertence ao social em geral , mas a grupos ( classes e castas) em lu
ta para se afirmarem; não é exterior aos indivíduos, não dispondo, por
tanto, do poder de pressionar de fora sobre as. consciências individuais.
As ideologias têm suas e xigências em relação ãs vidas indiv iduais, porém
são consentidas pelos indivíduos. ".As ideologias fornecem a língua da vi
da re al e, por consequência, não ex ercem pressão do social sob re  o indi
víduo no sentido da sociologia durkheimian a ••. as ideologias como tais 
envolvem o indivíduo , conferem-lhe um sentido (uma significação e uma
orientação). De fora a ideologia·�arece coro um sistema fechado, coeren
te . De dentro, ela se entrega à fe, à convicção, à adesão. O indi víduo
consagra-se à ideologia e crê realizar-se nela. Em vez de realizar-se, e
le se perde, aliena-se" (p. 54). H. Lefebvre, "Sociologia •• �", óp� cit.-
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cesso de vida real", a consciência social, fundando-se na prá 
tica histórica de uma sociedade, só a refletiria, fielmente, 

quando as relações entre as pessoas fossem diretas e transpa
rentes o que não se verifica na formação social vigente. À m� 
<lida que, no capitalismo, o modo de viver e de produzir ê per 

meado pela forma mercadoria, esta torna-se a mediadora, por 
excelência, das relações sociais, transformando-se na aparên
cia de relações entre coisas. a, portanto, historicamente im

possível que as representações reflitam de modo límpido e 
cristalino a vida social, já que a própria consciência é per-

-

meada pela mercadoria e seu fetiche. Assim e que as represen-

tações tornam-se a expressão de um apreender parcial e mutila 
do da realidade, embora não totalmente falso ou ilusório. {35) 
A própria consciência das classes trabalhadoras não é imune 

is mis�ificações do capital e do capitalismo; caso contririo, 
a sociedade não se reproduziria. Esse apreender parcial, mas 
nem por isso falso da realidade, é a forma neee-0�â�ia da cons 

ciência se constituir e se expressar, porque é gerada no mes
mo movimento em que se opera a produção e reprodução do capi
tal, conforme já acentuamos anteriormente. Sua superação só 

pode se efetivar pela prática política das classes sociais em 
confronto. 

Ao ressaltar a força da ideolog ia na obtenção 
do consentimento dos oprimidos ao processo de exploração, 

proporçao que o encobre e o legitima, não se pode esquecer que 
a eficácia da ideologia é limitada: se encobre as contradi
çoes na e para a consciência, nao as elimina. Assim é que, 

apesar da função legitimadora das relações sociais exercida 
pela ideologia, as contradições inerentes a essas mesmas rela 

(� Segundo Lefebvre, a teoria das ideologias recolhe da filosofia 
uma conquista fundamental: que a·verdade sellJ)re surge mesclada à ilusão 
e ao erro. Recorre a Hegel para afinnar: ''O erro e a ilusão são IIDioontos 
do conhecimento de onde se resgata a verdade". H. Lefebvre, "Sociolo-

. " . 
61 g1a... , op. c1t .• p. . 
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ções se reproduzem, sendo criadas e recriadas no decorrer mes 

mo do processo social. 

Tendo por base estes parâmetros gerais t cabe 

a indagação: por que o privilegiamento da dimensão po1Ítico

ideo16gica do Serviço Social em sua inserção no processo de 

reprodução do Capital? 

Os elementos substanciais que justificam tal 

posição adotada já foram explicitados, mas agora reunidos con 

tribuem para uma maior clareza da exposição. 

A profissão se institucionaliza dentro da di 

visão capitalista do trabalho, como partícipe da implementa -

ção de políticas sociais específicas levadas a efeito por or

ganismos pÜblicos e privados, inscritos no esforço de legiti

mação do poder de grupos e frações das classes dominantes que 

controlam ou têm acesso ao aparato estatal. Na operacionaliz� 

ção de medidas instrumentais de controle social, o emprego de 

técnicas e tecnologias sociais é largamente utilizado, enquan 

to meios de influenciar a conduta humana, adequando-a aos pa

drões legitimados de vida social, manipulando racionalmenteos 

problemas sociais, prevenindo e canalizando a eclosão de ten

sões para os canais institucionalizados estabelecidos oficial 

mente. Entre essas tecnologias encontra-se o Serviço Social. 

A institucionalização das atividades assisten 

c1a1s a nível do Estado e a própria demanda de profissionais 

especializados para atuação nesse campo expressa, de um lado, 

a ampliação e intensificação das tensões sociais que acompa

nham o desenvolvimento social e a necessidade de mobilizar re 

cursos no sentido de atenuá-las ou preveni-las. controlando

as segundo parâmetros de racionalidade e eficiência. De outro 

lado, expressa, também, o reconhecimento oficial das diferen-

ças sociais crescentes e da situação de pobreza de parcelas 

expressivas da população. Paradoxalmente, porém, as medidas 

mobjlizadas pelo Estado não são suficientes para alterar subs 
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tancialmente as situações diagnosticadas i proporção que lhe 

cabe preservar os pilares da organização vigente da sociedade. 
Porém, as medidas acionadas são eficazes pa:ta UDl outtd obJét_l 

vo: o contorno político dos "problemas sociais tt , abafando, m� 

mentaneamente, as tensões e estabelecendo ou fortalecendo v1n
-

culos de dependência da população carente para com o Estado

através das instituições de cunho assistencial ou previdenciá 

rio. Na busca de contornar a desigualdade econômica, reforça� 

do a "sensação .. de uma participação mais efetiva do cidadão 

no poder e nos "benefícios" sociais, o que se obtém como re
sultado é a reprodução da desigualdade social e do poder seg

mentado Je uma base legitimamente popular. Em suma, apesar <le 

todas as medidas de controle, se acumulam e se reproduzem as 

expressões de antagonismo social; apenas suas eclosões se re

tardam ou se manifestam com uma roupagem, aparentemente, me.

nos violenta. 

As medidas de política social fornecem ao po

der um argumento básico, na sua convivência política com os 

diversos grupos e classes sociais: seu "interesse" e a sensi

bilidade para com os problemas sociais, em busca de um proje
to humanizado de sociedade. Este discurso ideológico é estra

tégico para o reforço das bases políticas do poder junto ãque 

les que não dispõem de canais efetivos de acesso a ele. Mas o 
discurso f rebatido pelo cotidiano do trabalhador, no qual o 

caráter desumano da organização social, mais além das propa

gandas político-ideológicas, se expressa na miséria de seu 
dia-a-dia e no trabalho alienado que só o escraviza. mortifi-

.,. 

ca. parecendo-lhe algo estranho, que so lhe pertence enquanto 

sofrimento e desgaste pessoal. 

Finalmente, importa ressaltar alguns traços 

característicos da prática institucional do Serviço Social, 

que tornam viável sua utilização pelo empresariado e pelo Es
tado, dentro de uma estratégia de dominação. 
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O Assistente Social, no exercício de suas ati 
vidades vinculado a organismos institucionais estatais, para
estatais ou privados,dedica-se ao planejamento , operacionali

zação e viabilização de serviços sociais por eles programados 
para a população .  Exerce funções tanto de suporte à raciona
lização do funcionamento dessas entidades, como funções técni 
cas propriamente ditas. (36) O Assistente Social é chamado a 
constituir-se no agente institucional de "linha de frente tt

nas relações entre a instituição e a população, entre os ser

viços prestados e a solicitação dos interessados por esses 
mesmos serviços. Dispõe de um poder, atribuído institucional
mente, de selecionar aqueles que têm ou não direito de parti
cipar dos programas propostos, discriminando , entre os elegí
veis, os mais necessitados, devido à incapacidade da rede de 
equipamentos sociais existentes de atender todo o público que, 

teoricamente, tem acesso a eles. Nesse sentido, o profissio
nal é solicitado.a intervir como "fiscalizador da pobreza", 
comprovando-a com dados o bjetivos e ln loco, quando necessá

rio, evitando assim que a ins tituição caia nas "armadilhas da 
conduta popular de encenação  da miséria", ao mesmo tempo em 
que procura garantir, dessa forma, o emprego "racional" dos 

recursos disponí veis. A demanda está orientada, também, no 

(� No exercício de suas funções, o Assistente Social realiza ativi 
dades como: seleção sócio-econômica para fins de "elegibilidade" dous� 
rio, de acordo coni as nonnas que regulam os serviços prestados, prepara
ções dos nclientes" para seu "desligamento" da instituição ao término dos 
programas efetuados; interpretação das nonnas de funcionamento da entida 
de a população, explicitando seus direitos e deveres, cuja aceitação ê 
pré-condição para o acesso ã programação da entidade; encaminhamento dos 
solicitantes a rede de equipamentos sociais existentes, articulando uma 
retaguarda de recursos para a instituição; atendimentos individuais e 
grupais para orientação dos usuários face à necessidade por eles apre
sentada e/ou derivada de exigências do trabalho do próprio Órgão; traba
lhos comunitários; visitas domiciliares, treinamentos, organização de

cursos, campanhas sócio-educativas; orientação e concessão de "benefí
ciost1 sociais previstos na legislação previdenciária/trabalhista, etc.; 
distribuição de auxílios materiais. Esta listagem de atividades, não pre 
tendendo ser exaustiva, permite dar tm1a idéia do tipo de tarefas mais co 
mumente desempenhadas pelo profissional. 
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sentido de contribuir para potenciar e agilizar os atendimen
tos, garantindo a produtividade do trabalho, quantitativamen
te avaliada, de modo a favorecer a rotatividâdé da população 
nos programas estabelecidos. Devido à proximidade com o usuà
rio, o Assistente Social é tido como agente institucional que 
centraliza e circula informações sobre a situação social dos 
clientes para os demais técnicos e para a entidade, e as in
formações sobre o funcionamento desta para a população. A es
tas atividades é acrescida outra característica da demanda: a 
açao de persuadir, mobilizando o mínimo de coerção explícita 
para o máximo.de adesão. Inclui-se, aí, a necessidade do usuá 
rio ser levado a aceitar as exigências normativas e regulamen 
tares de funcionamento da entidade como as prioridades dos 
programas estabelecidos pelo Órgão; a esta se soma a açao 
"educativa" que incide sobre valores, comportamentos e atitu
des da população, segundo padrões sócio-institucionais domi· 
nantes. Importa 9ue as diretrizes institucionais sejam trans
mitidas como nessãrias e válidas tanto para o "cliente", como 
para a garantia de eficiência dos serviços, transformando o 
caráter impositivo da normatização em algo internalizado e 
aceito voluntariamente por aqueles a quem se dirige e aos 
quais não foi dada a oportunidade de opinar. Por outro lado, 
a estratégia de individualização dos atendimentos possibilita 
aliviar tensões e insatisfações, efetivas ou potencialmente 
existentes, canalizando-as para sua neutralização dentro de 
medidas oficialmente estabelecidas, isto é, submetendo-as ao 
controle institucional. 

Se estas sao algumas características dessa 
prática profissional, para atender a demanda que lhe é efetua 
da, elas não esgotam o trabalho técnico, devendo ser ressalta 
dos outros elementos deste. O Serviço Social. como uma das 
formas institucionalizadas de atuação nas relações entre os 
homens no cotidiano da vida social, tem, como instrumento pri 
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vileg iado de açao, a .f..lngua.ge.m. ("37) :S este o meio privilegia 
do, através do qual se efetiva a peculiar ação persuasiv� ou 
de controle por este profissional. Embora os serviços sociais 
sejam o suporte material e as entidades a base organizacional 
que condicionam e viabilizam a atuação técnica do Assistente 
Social, esta dispõe de características peculiares. Trata-se 
de uma ação global de cunho sócio-educativo ou socializado 
ra, voltada para mudanças na maneira de ser, de sentir, de 
ver e agir dos indivíduos, que busca a adesão dos sujeitos. 
(38) Incide tanto sobre questões imediatas, como sobre a vi
são global de mundo dos "clientesir. Não sendo, no interior da
categ oria profissional, uniforme e unívoco o direcionamento
dessa ação, ele- tem sido orientado, predominantemente, por
uma perspectiva de .ln�e.g�a�ão à �o�.leda.de. Isso não significa
desconsiderar a existência de rumos alternativos, que recusam
a incorporação da educação do opressor, perspectiva que é mi
noritária no conjunto do meio profissional, mas profundamente
significativa, face a seu caráter inovador dentro da tradição
conservadora da instituição Serviço Social.

O Assistente Social atua no campo social a 
partir de aspectos particulares da situação de vida da classe 
trabalhadora, relativos à saúde, moradia, educação, relações 
familiares, infra-estrutura urbana, etc. g a partir dessas ex 
pressões concretas das relações sociais no cotidiano da vida 
dos indivíduos e grupos que o profissional efetiva sua inter
venção. Estando sua atividade referida ao cot.ld.lano, enquanto 
p4odu�o hi-0�Ô4.leo e enquanto vivência. pelo-0 -0uje..lto-0, ele é 
aqui apreendido como manifestação da própria história, na qual 

(37) "A linguagem é tão antiga quanto a consciência -- a linguagem é
a consciência real, prâtica, que existe para os outros homens e também 
para mim mesmo; e a linguagem nasce. como a consciência. da carência. da 
necessidade de intercâ:nbio com outros homenstt . K. Marx e F. Engels. A 
Ideoloffia ... , op. cit •• p. 43.

(3 ) Essa caracteristica é ressaltada por J. Verdes-Leroux. Le 
Travai!. •. , op. cit •• gue situa o trabalho do Assistente Social no "cam
po d.ã manipulaçao simbolicau . 
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os agentes a produzem e reproduzem, fazendo-se e refazendo-se 
nesse processo social. A compreensão do cotidiano não se re
duz aos aspectos mais aparentes� triviais e rotineiros; se 
eles são parte da vida em sociedade, não a esgotam. O cotidia 
no é a expressão de um modo de v�da, historicamente circuns -
crito, onde se verifica não s6 a reprodução de suas bases,

mas onde são, também, gestados os fundamentos de uma prática 
inovadora. Assim, o "cotidiano não está apenas mergulhado no 
falso, mas referido ao possível .. A descoberta do cotidiano é 
a descoberta das possibilidades da transformação da realidade. 
Por isso, a reflexão sobre o cotidiano acaba sendo crítica e 
comprometida com o possível". (39) A crítica da vida cotidia
na implica ultrapassar as aparên cias que a escamoteiam, para 
redescobri-la em toda a densidade do seu conteúdo histórico, 
a partir do desvendamento das formas pelas quais se expressa. 
O cotidiano é o "solou da produção e reprodução das relações 
sociais. (40) O Assistente Social, através da prática direta 
junto aos setores populares, dispõe de condições potencialme!_! 
te privilegiadas de apreender a variedade das expressões da 
vida cotidiana, por meio de um c ontato estreito e permanente 
com a população. Sendo esta proximidade aliada a uma bagagem 
científica, que possibilite ao profissional superar o caráter 
pragmático e empirista que não raras vezes caracteriza sua 
intervenção, poderá obter uma visão totalizadora da realidade 
desse cotidiano·e da maneira como é vivenciada pelos agentes 
sociais. 

(39) J .S. Martins. Pronunciamento efetuado durante o curso de Socio
logia <ia Vida Cotidiana para os altmos de graduação em Ciências Sociais 
ela Universidade de São Paulo, em 11-03-75. (.Anotação de aula). 

(40) H. Lefebvre. ltA Estrutura social: A Produção e reprodução das 
relações sociais . " In: Sociologia� • . • op .. ci t. Sobre a vida .cotidiana 
ver as seguintes obras do autor: La Critique de la vie quótidienne. (2 
vols.), Paris,L1Arche,1958; La Vida cotidianà en·e1·mu:ndó Íooderno. Ma
dri, Alianza, 1972. A incorporaçao Clã d:unensao da vidã cot1d1ana na re
flexão do Serviço Social é apresentada, na literatura brasileira, pelo 
trabalho de S. A. Barbosa Lima. Parti_cipação social no cotidiano. São 
Paulo. Cortez & :rvbraes, 1979. 
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O profissional, em sua prática de campo, in

terfere, em graus diversos de intensidade, na vida das pes

soas com quem trabalha, invadindo de certa forma sua priva:ti
cidade. Explicita-se, aí, a importância do compromisso social 

do Assistente Social, orientado no sentido de solidarizar-se 
..

com o projeto de vida do trabalhador ou de usar esse acesso a 
sua vida particular para objetivos que lhe são estranhos. Es

ta atuação é marcada pelo ca�â�e� pe�6oa! da relação, na qual 
os sujeitos são tratados pelo Assistente Social como seres 
particulares. Sendo esta uma caracteristi�a do exercício pr� 

fissional, embora não lhe seja exclusiva, é, muitas veze3, 
exacerbada na representação do agente técnico, fazendo com 
que a preocupação em apreender a singularidade dos indivíduos 
e a de sua situação de vida se faça segmentando-a de suas ba
ses sociais. Os elementos mais gerais e comuns à situação de 
classe do trabalhador tendem a ser obscurecidos pela indivi -

dualização e pul�erização dos casos, prevalecendo o "dito" de 
que cada caso é um caso. 

Face às relações sociais vigentes. em que as 
pessoas sao tratadas como peças an6nimas da engrenagem de pr� 

dução, a personificação de seu oposto -- isto é. do pessoal e 
do humanitário -- é, também, capitalizada pelo poder, assumi� 
do um papel de relativa importância na consolidação -de sua 1� 

gitimidade. Sendo o Assistente Social um técnico em relações 
humanas por excelência, essas características apontadas na 
prática profissional são recuperadas pelos representantes do 

poder no sentido de interferência e controle de aspectos da 
vida cotidiana da classe trabalhadora, utilizando-se da media 
ção desse intelectual. Busca-se canalizar aspirações desses 

setores pura sua satisfação através de canais institucionais, 
geridos pelos representantes do poder e detectar as tensões 

sociais a tempo de propor medidas preventivas para seu enqua

dramento. Essa ação controladora, no entanto, é esvanecida p� 
lo discurso humanista e humanizador acoplado a esse tipo de 
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intervenção. discurso esse mobilizado e incorporado pela pró 

pria burguesia e, ao me3mo tempo, sabotado na prática pela 

subordinação da atividade profissional a um projeto de cíasse. 

Aquela representação contribui para inverter a prioridade dos 
elementos do projeto das classes dominantes para a sociedade, 

ou seja, a lógica da acumulação passa a ser vista ao reverso: 
a produção voltada, não para os imperativos de reprodução do 

capital, mas para a satisfação das necessidades humanas e so

ciais. Assim, o trabalho profissional passa a ser utilizado 

no sentido de propiciar uma face humana e pessoal às relações 

contratuais, desfigurando-as, a nível do discurso, de seu ca

ráter de classe. Ao reduzi-las a relações individualizadas e 

naturais, passa o profissional a operar a partir de um ·corpo 

conceitual que busca harmonizar as contradições presentes na 

realidade, despojando a dinâmica social de sua historicidade. 

A teoria passa a equivaler ã realidade idealizada, que, se 

adequada à raciopalidade do capital, é insuficiente para 

orientar cientificamente a ação profissional no jogo das for

ças sociais, correndo o Assistente Social o perigo de tor

nar-se vítima da visão mistificadora que incorpora. Subjacen

te a esse suporte simbólico, encontra-se o aval ã "normalida

den da sociedade do capital, acentuando-se apenas a necessida 
de de romper certas arestas que dificultam sua realização pr2 

blemitica. A partir dessa perspectiva, as situações confliti

vas e as desigualdades passam a ser vistas como "desvios" a 
serem contornados e controlados institucionalmente, segundo 

parâmetros técnicos. Os conflitos sociais não são negados, 

mas, o que é expressão da luta de classes, transforma-se em 

"problema social", matéria-prima da assistência. Segundo essa 

visão, os fatores tidos como problemiticos são deslocados <la 

estrutura social para os próprios indivíduos e grupos conside 
rados como responsáveis pela sua ocorrência. Consequentemente, 

o que deve ser mudado são os hábitos, atitudes e comportamen-

tos dos indivíduos, tendo em vista seu ajustamento social,

contribuindo, assim, para remover "obstáculosn ao "crescimen.,.
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to econômico". Daí deriva uma visão estereotipada da cla sse  
trabalhadora, que inclui elementos como: população negligen 

te, carente de iniciati va, com ba i xo nível de consciência, ig 
n ora nte, que necessit.a in corporar hábitos civilizados, que 
precisa ser orientada, et c. (41) Assim a visão do cl i ente pa� 
sa a ser incorporada segundo a imagem difundida pela burgue
s i a  p ara a cl as se tra ba lhadora, a licerçada em um 6uponte him
b5Lieo que inclui elemento6 humaniti4lo6 e a ml4tlea da mode� 

nlzação. Nesse sen tido, poder-s e-ia afirmar que o Assi stente 
Social é chamado a c onstitui r-se no "mod erno filantropo da 
era do capital'' . (42) Ess a  imagem do Ass istente Social n ão é 
alheia ao Estado. Se el a tem suas raízes na o rigem confessio
nal da profissão em s uas Íntimas relações com a n ecessidade 
de racionalização das a tivid ades fi l antrópicas, pode ser enca 

r ada, também, como uma extens ã o  da imagem com que o Estado 
tende a s e  apresentaT para  o conjmito <la sociedade. O Estado 
aparece como o b�nféitor, voltado precipuamente par a  o bem-es 

( 41) Análise semelhante. referente à extensão rural e ao proce sso da
modernização da agricultura, vem sendo efetuada por O. Queda. Ver, po r 
exe�lo, O. Queda e J. C. Duarte. "Agricultura e acumulação." Debate 
e Critica n. 2, Sàó Paulo, Hucitec, jan-jtm.. 1974, p. 90-7; O. Qued.ã, et 
alii. Evolu ão recente ·das culturas de ·arroz e ·fei ·ão nó Brasil. BrasI 
lia, Bmagri, 1 . Ver, t em, • • rtms. apitá ismo e tradicio-
nalismo, ºi• cit.

® " escola hmr.anitária é a que l astima o lado mau das relações 
de produção atuais-. Para tranquilidade de sua consciência esforça-se pa
ra coonestar o mais possível os contrastes reais; deplora sinceramente as 
penalida des do proletariado e a desenfreada concorrência entre os burgue 
ses; aconselha aos operários que sejam sóbrios, trabalhem bem e tenham 
poucos filhos; recomenda aos burgueses que moderem seu ardor na esfera 
da produção .•. A escola filantrópica ê a escola humanitária aperfeiçoada. 
Nega a necessidade de antagonismo; quer conveTter todos os homens em bur 
glleses; quer realizar a teoria enquanto se distinga da prática e n ão con 
tenha antagonis mo. g evidente que na teoria é fácil fazer abstrações �a� 
contradições que se encontram a cad a m:mento na realidade. Essa teoria 
equivaleria, então, ã realidade idealizada. Por conseguinte, os filantro 
pos querem conservar as categori{IS q'!Je expréssam as relações burguesas, 
uorém sem o antagonismo que constitui a essência dessas categorias e que 
e inseparável delas; os filantropos acreditam que conbatem a sério a prá 
tjr� h11,..:::-''"'C:Q mele: c:íi0 mais burgueses do que ninguém." K. Marx� La Mise-=

ria ..• , op. ci t. , p. 109 • 
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tar dos cidadãos, guardião da justiça e da paz social, deten 
tor de uma ética e de uma vontade supraclass.es, representante 

dos interesses gerais da sociedade; o Estado tecnicamente ar
mado para administrar os conflitos e problemas sociais, a ser 
viço do povo. O Serviço Social, ao ser incorporado no aparato 

de Estado, tende a reproduzir, em sua prâtica institucional, 
não só o paternalismo autoritário estatal face ã classe traba 
lhadora, mas também o discurso do Estado, expressão da ideolo 

gia dos governantes. Assim, a defasagem entre a representação 
humanitária e modernizadora do Serviço Social e os efeitos s� 
ciais objetivos da prática profis�ional acompanha a aparente 

ambigUidade entre a figura do Estado do Bem-estar Social e os 
fundamentos históricos da necessidade do Estado. 

Este suporte simbólico e a agilização dos me
canismos de controle do trabalhador têm como pano de fundo a 

própria organização da produção, típica da grande indústria 
capitalista. Os novos mftodos de organização da produção e do 
trabalho são indissociáveis de um modo de viver, de pensar e 

sentir a vida, sendo que a obtenção de resultados efetivos, 
em um campo, está intimamente associada ao êxito no outro. A 
automatização do trabalho, a subordinação da atividade humana 

à máquina, enquanto capital fixo; a perda de controle do tra
balhador sobre seu processo de trabalho, coordenado e gerido 
pelos representantes do capital; a incorporação dos avanços

científicos à produção, como meio de potenciar o trabalho, a� 
pliando o tempo de trabalho não pago do trabalhador, apropria 
do pela classe capitalista; a desqualificação progressiva do 

trabalho, reduzindo o trabalhador a mero vigilante de um con
junto de máquinas, etc. -- todos esses fatores implicam meca
nismos disciplinantes eficientes e de vigilância dos agentes 

de produção. 

Mas a organização da produção nao supoe ape
nas um controle do trabalhador no interior da fábrica. Impli

ca um novo tipo de -0ocialização do t�abalhado� e de -0ua 6aml-
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lia, que aáeta todo o heu cotidiano, de modo a adapti-lo ao

novo modo de vida e ao.ó mê.:todo-0 do :tJLa.balho lndu.-0t1t.letl. O ca
pital b usca estabelecer meio� de tutela e noJLmatizaçio da vi
da do tJLabalhadoJL óoJLa da óâbJLiea, invadindo Jua vida p�iva

da.. Pr ocura não apenas conservar um certo equi líb rio psicofí 
sico do trabalhador, visto que não devem ser avari adas em de
masia as peças de uma máquina  coletiva de  trabalh o, mas am
pliar a interferência moral e política por par te do capital 
sob r e  o conjunto da sua vi da particular. Nesse senti do tem à 
sua di sposi ção o aparato de  Estado. além das próprias inicia

tivas b enemer entes levadas a efeito pela classe patronal. Al, 

a. eoeJLção -0ocia.l deve -0efL habilmente aJttieulada eom a peMua
-0ao e o eon-0en-00, que dão a óoJtma exteAioJL ao u-00 intJtln-0eeo

da 6onça. Trata-se de canalizar esfor ços n o  senti do de que a
c lasse trabalhadora interiorize as n or mas do  novo Thodo de  vi-
da i mposto pelo capital , minand o  suas i niciativas autônomas
de organização en quanto c lasse. Busca-se fazer com que a vigi
lância exteri or possa ser acoplada à interi orização dos pa
drões dominantes, tran sfor mando, assim, o controle externo em
um tipo de n ormatização de vi da incor porada e proposta pelo
próprio trabalhador.(43) No entanto, por mais eficientes que
sejam as medi das nessa di r eç ão, elas são r ebatidas pela r eali
dade objetiva das con di ções de  vi da do proletariado, em que a

(� Gramsci. · analisando o fenôreno da racionalização do trabalho nos 
Estados Unidos. mostra que "os inquéritos dos industriais sobre a vida 
íntima dos operários, os serviços de inspe�ão criados por algumas enpre
sas para controlar a 'moralidade' dos operarios, são necessidades dos n2_ 
vos métodos de trabalho. Rir-se dessas iniciativas {se bem que tenham fa 
lido) e ver nelas apenas manifestação do 'puritanismo' é negar qualquer 
possibilidade de conpreender a importância, o significado e o alcance ob 
jetivo do fenômeno norte-americano, que é, também, o maior esforço cole
tivo até hoje verificado para criar, com inaudita rapidez e com uma cons 
ciência de fim nunca vistos na história, um novo tipo de trabalhador e 
de horemu. Ao analisar as iniciativas ''puritanas" dos industriais tipo 
Ford, acentua que: "ê certo que.eles não se preocl_:!Pavam com a 'humanida
de', com a 'espiritualidade' do trabalhador, que e imediatamente arruina 
da. Essa 'humanidade' e essa 'espiritualidade' não podem senão realizar
se no mundo da produção e do trabalhe, na criação pro dutiva; era nmdma 
no artesão e no demiurgo, quando a personalidade do trabalhador se refle 
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vivência coletiva do processo de exploração aporita par a  a 
questionamento dos mecanismos controladore s  e para a desmisti 
ficação  do discurso dominante sob r e  o trabalhador. E �entro 
desse panorama que pode  se r compre endida a institucibnaliza -
ção e a demanda do Se rviç o  Social p ela classe capi talista, co 
mo uma das tecnologias colocadas a se rviço  da r eprodução da 
força  de trabalho, do control e  social e da difusão da i d e olo
gia  dominante para a classe t rabalhadora. 

tia toda no objeto criado, quando era nruito forte a ligação entre arte e 
trabalho. Mas, precisamente, contra este 'humanis100' luta o novo ;in
dustrialis100. As iniciativas 'puritanas' têm apenas o fim de conservar, 
;fora do trabalho, um certo equilíbrio psicofísico, que impeça o colapso 
psicológico do trabalhador, esmagado pelo novo método de produção. Este 
equilÍbrio não pode ser senão exterior, mas poderá tornar-se interior se 
é proposto pelo próprio trabalhador e, não, imposto de fora, por uma no
va fonna de sociedade e por meios apropriados e origi nais ••• " e o autor 
vai além, afinnando que: nas tentativas feitas por Ford de . intervir, 
com um corpo de inspetores, na vida privada de seus dependentes e contra 
lar como gastava}ll seu salário e como viviam, é indício dessas tendências 
ainda 'privadas' ·ou latentes, �ue �dem se tornar, a certa altura, ideo
�ia estatal. •. " A. Gramsci. 7Amêricanis100 e Pordi.s100.win: Obras esco

dãs, v. II. Lisboa, Estampa, 1974, p. 166, 168, 169, respectivamente • 
. \ 
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5. LEGITIMAÇÃO E CRISE DO SERVIÇO SOCIAL

5.1. Problematização do Tema 

Este capítulo. de caráter conclusivo, pretende 

retomar, aprofundar e complementar elementos já explicitados 

na análise do significado social da profissão no processo de 
reprodução das relações sociais, tendo em vista problematizar 

a legi�imaçio e c�i�e do Se�viço Social, na sociedade brasi
leira, nas três Últimas décadas. 

Se a reflexão anterior procurou detectar alg� 

mas características da intervenção do Assistente Social e elu 

cidar o que justifica, historicamente, a necessidade do Servi 
ço Social na sociedade capitalista, busca-se agora, avançar a 

reflexão numa dupla direção. Em primeiro lugaI, dar um conter 

no histórico-conjuntural ma.is preciso às considerações feitas 

que permitam apreender certas peculiaridades da intervenção 

profissional do Assistente Social, nos marcos da crise e con

solidação do poder burguês, expresso na constituição do que 
Florestan Fernandes denomina "Estado Autoc.râtico-Burguês". 
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dadas pelo profissional is novas características da
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sendo 
demanda 

da classe capitalista no enfrentamento da "questão socialu , 
matizada pelas determinações peculiares do capitalismo na pe
riferia. Essas respostas, não sendo unívocas, orientam-se se
ja no sentido de atualização da instituição Serviço Social 
- de seu discurso e de sua prática - face as novas preocupa
ções das instâncias mandatárias; seja no sentido de buscar
novas fontes de legitimidade do exercício profissional junto
aos setores sociais que constituem o alvo da intervenção téc
nica, reorientando a direção social desse fazer para o hori
zonte das classes trabalhadoras. Esta alternativa supõe uma
ruptura com os traços de origem conservadora dessa institui
ção, na busca de conformar uma pritica de nova natureza para
o Serviço Social.

A análise esti, pois, voltada para apreender as 
mudanças verificadas na instituição, como respostas às e xigên 
cias e.desafios que lhe são apresentados pela própria realid� 
de face a nova correlação de forças dos grupos e classes so
ciais, que se impõe numa conjuntura de aprofundamento do capi 
talismo monopolista na periferia dos centros hegemônicos mun
diais. 

(1) F .  Fernandes. A Revol:r;ãó Bur�ésà no BrasiL Ensaio de Inter
pretação SociolÕgica. Rio ae ãneiro. aliar, 197S; F. Fernandes� 'ApÕ:rita
JOOntós sobre a 11Teorià doAútoritaris10011

, São Paulo, Hucitec, 1979; F .  
Fernandês. Brasil: Em CÕ · ssó dé Es ra. Pe úenós Escritos Políticos, 
São Paulo, 1.c1 tec, • ve-se esc arecer que , e ora a re e:xao pro
posta esteja referenciada à sociedade brasileira, especial.rente após 
1964, não se pretende elaborar tnl\a análise exaustiva da conjuntura dope 
ríodo. O texto deverá manter um caráter mais teôrico-metodolÔgico do 
que prcpriaroonte histórico-conjuntural, enbora tenha sido indispensável 
uma ciramscrição mais definida da reflexão no tempo e espaço, dada a 
inpossibilidade de se pensar o tema universalnente. 
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Sendo a análise balizada por esta premissa fun 
damental, deve ser aliada ao outro lado da questão: o compor
tamento assumido pelos profissionais face à demanda; o quàl 
não é meramente reflexo. Em outros termos: os condicionantes 
histórico-conjunturais são mediatizados pelas características 
que, historicamente assumidas, dão um perfil peculiar a este 
exercício profissional no mercado de trabalho e ainda, pela 
maneira como os seus agentes sociais se posicionam, como inte 
lectuais, face ao confronto das classes fundamentais nesse mo 
mento histórico da sociedade brasileira. 

Sendo a prática profissional historicamente de 
terminada, as respostas dadas pelos agentes profissionais ta� 
b�m condicionam a configuração dessa instituição, dentro dos 
limites estabelecidos pela própria realidade. Destacar este 
movimento da prática profissional, como resultante da histó-
1·ia, mas também como produto criado pelos intelectuais que a 
ela se dedicam, ffe o centro da diretriz analítica deste capítu 
lo. Porém, se a apreensão desse movimento deve ser garantida, 
a ênfase da reflexão estará em acentuar como esses intelec
tuais v;m se posicionando frente is exigificias com que se de
frontam numa conjuntura peculiar, marcada pelo autoritarismo . 

Considerando que o projeto profissional não 
desvinculado de um projeto de classe, como os Assistentes So 
ciais vim fazen�o uso da relativa autonomia que dispõem no 
exercício de suas funções intelectuais, nesse momento históri 
co, para conformar repostas repetitivas e/ou inovadoras às de 
mandas no enfrentamento da nquestão social"? 

No encaminhamento dessa indagação, considera
se a prática profissional como uma p4âtic� em pnoce-0-00, em 
constante mudança, fato este derivado fundamentalmente das mo 
dificações nas formas de expressão e do aprofundamento das 
contradições sociais que peculiarizam o desenvolvimento da 
sociedade brasileira. Ã medida que novas situações históricas 
se apresentam, a prática profissional, como componente das 
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mesmas, também é obrigada a se redefinir. Estas constantes 

redefinições, que passam pelas elaborações teórico-prâticasde 

seus agentes especializados, configuram uma ''passagem de prã
tica", mais que uma prática critalizada, o que muitas vezes 
é classificado sob a rubrica de uma c.1t-l6 e profissional. (�) 

Esta crise não é mais que a expressio, na consci�ncia de seus 
agentes, da temporalidade dessas práticas, da necessidade de 

redefinições. Estas podem ser encaradas na perspectiva de me

ra atualização, modernização da atividade profissional segun
do parâmetros de racionalidade e eficiência, ou como ruptura 
com o compromisso social historicamente estabelecido, com os 

representantes do capital, buscando reorientar o potencial de� 
sa prática na perspectiva das classes sociais subalternas, o 
que obriga o profissional a repensar seu fazer de maneira an

tagônica ã definição oficial. �� aí, segundo Brandão, que se 
expressa para o profissional um dilema de grande dimensão,que 

não é_apenas um_dilema profissional, mas essencialmente polí

tico. Trata-se da crise vivenciada pelo profissional media 
dor, comprometido com a população numa dimensão de seus reais 
interesses de classe. Ora, os profissionais são constituídos 

para serem agentes mediadores dos interesses do capital, que 

; quem tem o poder de produz ir e legitimar tais serviços, de 
aprovar os estatutos profissionais. de remunerar seus agen

tes� fl quem os constitui, os paga, determina sua parcela de 
poder, define e redefine sua prática. Este é, estruturalmen 
te, o papel dos diversos profissionais na sociedade capitali� 

ta. A luta pela identidade profissional dos intelectuais que 
buscam conferir uma nova dimensão social à sua prática supoe 
um dilema de definição que não está diretamente colocado para 

quem os contrata , mas sim para a categoria profissional: a 

(� C.R. Brandão. "A Prática Social e a Prática Profissional ti. Pale� 
tra pronunciada no Seminário Regional de ABES S - Associação Brasileira -
de Ensino em Serviço Social - Região Sul II. São Paulo, 12 de maio de 
1981. O desenvolvimento da noção de crise profissional se apoia no con
teúdo da referida exposição. 
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questão política da definição dessa prática que subordina a 
questão propriamente profissional. Assim, não é possível "cor. 
rigirn uma questão eminentemente política, com uma meta corre 
ção técnico-profissional, não sendo suficiente modernizar o 

- .. 

aparato profissional para resolver um problema que nao e mera 
mente profissional. 

Essa direção da análise supõe apreender as di
versas manifestações da crise profissional, como expressão da 
crise da própria sociedade{�). da  realização tensa do capit.ê._ 
lismo na periferia. 

Porém, pensar esta crise no Serviço Social im
plica em assimilar as peculiaridades dessa profissão, que de
senham um perfil característico à vivência dessa crise pelos 
seus agentes. Essas características particulares serão coloca 
das em relevo no desenvolvimento do tema, cabendo ressaltar, 
de imediato, alguns elementos básicos que explicam a articula 
ção proposta entre crise e legitimação. 

Conforme o já explicitado, a fonte de legitima 
çao da demanda do Serviço Social não tem sido derivada daque
les setores sociais que são o alvo da intervenção profissio
nal mas, sim, dos segmentos que controlam as organizações em 
que atua o Assistente Social e através das quais buscam sedi
mentar sua influência sobre o conjunto da sociedade. 

A prática profissional ê, pois, polarizada por 
projetos sociais diferentes, dos setores mandatários e da po
pulação alvo. Esta tensão tem sido "resolvida" na trajetória 
histórica da instituição Serviço Social no sentido da adesão 
objetiva de seus agentes. consciente ou não, aos interesses 
sociais das classes dominantes, traduzidos na direção imp�imi 

(3)_Refere-se, aqui. a t.m1a no�ão 3.J!lPla de crise nconsi�erando-se a 
daninaçao burguesa, em suas conexoes diretas com a reproduçao da ordem 
burguesa e sua desagregação". F. Fernandes� ·Apontàmentós sóbre · a · '1Téoria 
do Autoritaris:roo", óp� cit., pág. 12. 
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da à p4âtiea e no modo de pen�a� que a inóo4ma. Isso vem mar 

cando o Serviço Social com o selo da imposição. Este caráter 

impositivo, encontra-se em tensão permanente com um dos requi 

sitos dessa ação que supõe obter a adesão dos clientes a seus 
propósitos e a seus fundamentos. Obter, permanentemente essa 

adesão, mesmo quando ela contraria os interesses objetivos da 

população a quem se dirige, é uma condição vital para a conti 
nuidade da própria instituição. Supõe traduzir os serviços 

prestados de modo que fique explícito para quem os recebe a 
sua necessidade, mobilizando o seu consentimento para a inte� 

venção técnica. Muitas vezes, a coerção deve ser engenhosamen 

te articulada à persuasão, veiculada sob a forma de um discu� 
so que propõe respeito à livre iniciativa do "cliente". 

Porém, aí, não se esgota a questão da legitima 
çao do exercício profissional. Se do ponto de vista de uma 

prática identificada com as perspectivas da população, o seu 

4ecunhecimenta: � um doJ 6ulc4o4 p4incipai4 da p4oblema, ele 

tem adqui4ido um meno4 4elevo no evolve4 de-0-0a in-0tituição. 

Os esforços têm se concentrado no sentido de garantir uma de 

monstração constante da indispensabilidade de seus serviços 

àqueles de quem tem emanado o poder de delegação de autorida

de ao profissional, de requisitar e remunerar o seu trabalho, 
fornecendo-lhe os meios necessários para agir. Isto implica 
numa atualização permanente da instituição Serviço Social, f� 

ce aos problemas e preocupações que agitam as classes dominan 
tes. frente às pressões e ameaças, efetivas ou potenciais, que 
representam para elas o aprofundamento da "questão social". 

Derivam, dai, não apenas a necessidade de atenuar os proble 
mas sociais, mas de propor medidas controladoras, abertamente 
repressivas e/ou atenuadas por um respaldo técnico-científico. 

A renovaçao das bases de legitimação do Servi 

ço Social junto à classe capitalista e ao Estadb burgu&s exl

9e que a ln-0titalção e -0eu-0 agente-0 4enovem, pe4manentemente, 

a-0 mani6e-0taçõe-0 de éaa pnÕp4ia ade-0ão ao-0 p�opô-0ito-0 de claé
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.6 e., ca1tpo1ti6,lc.ado.& na.,� oJtga.n.,i,z.aç.,õe-0 .ln.&.t).A:ucio n.a-l.õ a que os 
Assistentes Sociais se encontram objetivamente vinculados.Tal 
exigência torna-se mais aguda numa profissão não "liberal", 
com um baixo "status" diante de profissões congêneres, que 
não evoca cientificidade e saber, marcada por sua origem no 
benevolato, e pelo caráter basicamente feminino da profissão. 

O caráter difuso das tarefas que o Assistente 
Social executa, difíceis de serem precisadas e definidas, se 
converte em mais um fator reforçador da necessidade de uma 
constante "interpretação de suas funções", tanto junto às ins 
tâncias mandatárias, convencendo-as da rentabilidade e eficá
cia do empreendimento, como junto à população que recebe os 
seus serviços. Isso não exclui a exigência do próprio profis
sional convencer-se da indispensabilidade e elevada utilidade 
social dos serviços a que se dedica, cujos resultados não são 
facilmente apreendidos e demonstráveis. Isto supõe que o pro 
fissional incorP:()re uma carga simbólica suficientemente sóli
da, amplamente favorecida pelas marcas cristãs e humanitá
rias. que lhe permita convencer-se da "superioridad.e" de seu 
trabalho, face a outras profissões predominantemente técni
cas: aí o passado missionário e o componente vocacional sao 

ricos ingredientes que reforçam o caráter "especial" da pro
fissão na representação de seus agentes. 

Crise e legitimação do Serviço Social impli-
cam-se e realimentam-se mutuamente. Para o profissional que 

vivencia a "criselt profissional apenas como imperativo de 
modernização do aparato têcnico·-profissional, sem colocar em 
questão a.-6 ba.'6 e-0 poR.X.tic.aJ.i da. .l.e.gitima.ç.ã.o de. -6 eu 6a.ze✓t , aque

la se resolve facilmente no aprimoramento técnico da institui 
ção em função das exigências do processo de acumulação e da 
modernização do Estado. Implica, necessariamente, em efetuar 
mudanças teórico-práticas no Serviço Social, porém mudanças 
acopladas i evolução das estratégias do poder no controle da 
sociedade civil e, em especial, da classe trabalhadora, reno-



157 

vando os laços de aliança entre os agentes p·:toíissionais e as 

classes que os constituiram, atuando eficazmente para o forta 

lecimento das organizações nas quais atuam. 

A crise/legitimação aparece com um quadro qu� 

litativamente diferenciado para aqueles que buscam situar o 

Serviço Social no}., 4u.mo-0 da h,i,J.,tÔJt..ia.. AÍ, crise e legitimação 

in.c.o4poJt..a.m a.J., c.on.tJt..a.diç.Õe.J., bâ.,�ic.a.J., da. oJt..de.m buJt..9u.e.-0a.. São a 

expressão, a nível da profissão, de uma questão que não é co 

locada prioritariamente pelo profissional, mas pela dinâmica 

da realidade e por ele assumida: a. da. c.Jt..iaç.ão de uma contJt..a.
hegemonia. no bôjo da.-0 Jt..e.la.çõe.-0 J.,oc.iai-0 6u.nda.menta.i-0 da. -0ocie. 

da.de.. Crise/legitimação supõem ruptura profunda com o modo de 

pe.n.-0a.Jt.., de. diJt..igiJt.., de educa.li.., daque.le.-0 que. vivem no pata.ma.li.. 

-0upe.Jt..i0Jt.. da.·-6ocie.da.de. Implica em ultJt..a.pa.-0-0a.Jt.., através da prâ 

tica coletiva identificada com os setores subalternos e da 

compreensão da sociedade comprometida com o desvendamento e 

explicação de suas contradições, a c.on-0 c.iinc.ia. a.mb:lgua. e. he.t!:._ 

.Jt..Õc.lita do pll..Ôp�io intelectual, de modo a se tornar, efetiva

mente, um e-0peciali-0ta. e um polZtic.o, isto é, um diJt..ige.nte. que. 
4eja expll..e-0-0ão do-0 inte.Jt..e-0-0e-0 do-0 -0e.t0Jt..e-0 majoJt..itãtio-0 da Pi

pulação poli.. ela Jt..e.queJt..ido e 4econhec.ido. 

O desenvolvimento da problematização proposta 

encaminha-se no sentido de ressaltar como vem se delineando 

a "questão so�ial" nos quadros do capitalismo monopolista, 

destacando aí, o Estado em suas relações com as classes so 

ciais, como pilar que assegura a expansão da acumulação nos 

marcos da rearticulação do poder burguês. Nesse contexto se

rão acentuadas as novas determinações da política assisten

cial e suas derivações para a prática profissional. 

Em seguida busca-se apreender as característi 

cas das funções intelectuais desempenhadas pelo Assistente 

Social procurando ressaltar alguns traços específicos desse 

profissional que condicionam e mediatizam o exercício de suas 
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atividades intelectuais. Este é o fio da análise que áp'tesen_.

ta o Assistente Social como um profissional·cuja dêmâfitla, an 
tes de ser técnica, é pol ítica, por excelência. 

A discussão das respostas dadas pela categô
ria profissional à nova correlação de forças que se instaura 
na conjuntura de meados da década de sessenta, será efetuada 
considerando-se a c�i-0e p4o6i4-0iona! na dupla qualificação a� 
teriormente referida. Essa reflexão passa pela análise da he
rança conservadora do Serviço Social, sua atualização e as 
tentativas de ruptura com as marcas de origem. R essaltam-se 
os limites e potencialidades da profissão para cimentar rumos 
alternativos ã prática de ação controladora da vida cotidiana 
da população trabalhadora. 

5.2. A "Questão Social" no Capitalismo Monopolista 

A preocupação está voltada para apreender as 
novas determinações da uquestão social" nos marcos da consoli 
dação do capitalismo monopolista na sociedade brasileira e da 
constituição do Estado "autocrático-burguês" e as derivações 
decorrentes para a assistência social. Estes são tidos como 
pré-requisitos para se compreender o significado das novas 
demandas que esta conjuntura apresenta aos Assistentes So
ciais. A análise deverá ressaltar o caráter do Estado em suas 
relações com as.classes sociais, especialmente as implicações 
do novo padrio·de dominação para as classes trabalhadoras. (4) 

(!) A rápida retomada de alguns aspectos considerados básicos da con 
juntura assinalada estâ basicamente calcada na interpretação de F. Fer=

nandes expressa especialmente em: A Revol ão Bur esa no Brasil. En-
saios de · Interpretação Sociológica, · op. ci t. , e · ntamentos so re a 
"Teoria do Atitoritarlsro". Foi, no entanto, consulta a seguinte lite
ratura: F. Femandês. Capitalisro De�ndente e Classes Sociais na Alnéri
ca Latina. Rio de Janeiro, Zâhar� 3a. êd., 1981; F.H. CardÕso. O M:xlêlo 
Politico Brasileiro e outros Ensaios. São Paulo, Difel, 1973. F.H. Câr
dÕso. Aütoritarismo e Dêiiíõêrátizaçao. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 3a. 
ed., 1975; P.  Singer. A Crise ·do Milagre. Interpretêãão Crítica da Eco
nomia Brasileira. Rio de Janeiro, Paz e Terra,�- • , 1977; P. Smger 
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A presença das grandes éotpo-raçoes, operando 
diretamente ou por meio de filiais, no ceniria da vidã btási� 
leira. contribui, até à segunda guerra, para dinamizar a' eco-:, 
nomia competitiva dependente, ao  mesmo tempo em que contorrem 
para a expansão monopolista das economias centr a is, através 
do excedente acu mulado em suas operações no país. g a partit 
da década de cinquenta, que a economia brasileira se incorp� 
ra a esse padrão de desenvolvimento, como um de seu s  polos di 
nâmicos da periferia dos núcleos hegemônicos centrais. Tal in 
tegração adqu ire novo alento com os governos militares, quan
do o capital monopolista passa a contar não apenas com o esp� 
ço econômico que conseguira abrir na economia, mas com o res
paldo de uma política econômica capaz de articular a ação go
vernamental aos interesses dos grandes empresários. 

S nessa transição do capitalismo competitivo 
ao padrão monopÓlico de acumulação, viabilizado pelo grau de 
avanço relativo da economia do país. capaz de absorver as prá 
ticas industriais, financeiras e de consumo requeridas pela 
concentração e centralização do capital, que se verifica o 
que Fernandes qualifica de "crise e consolidação do poder bur 

et alii. .São Paulo, 197S: Crescimento e Pobreza. São Paulo, Loyola,1976; 
P. Singer e V.C. Brandt� Saó ·Paw.o: O Póvó em M:>vimento. Petrópolis, Vo
zes/Cebrap, 1980; C .  Furtado. O Brasil Pos-Mílagre. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1981; O. Ianni. Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930
-1970). Rio de Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 197g; O. Ianni. Col�so
do Popúlismo no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1 8; 
O. Ianni. Ditadura e AJÇlcultura. Rio de Janeiro, Civilização Brasilei
ra, 1979; G. Mântega e • Mõrais. "Tendências Recentes do Capitalismo 
Brasileiro". Contrae:mto n9 3, .Ano .. III , Rio de Janeiro, Centro de Estu 
dos Noel Nutells, set. 1978, p. 59-6 7; F. Weffort et alii. "A Crise Po
lÍ tica e Institucional". Revista de Cultura Con�rânea, n9 2, Ano I,
São Paulo, Cedec, jan. 1979, p. 41-51; J.M.C. 11o e L.G. de Mello 
l3eluzzo. ''Reflexões sobre a Crise Atual". Escrita Ensaio, n9 2, Ano I , 
1977, p. 16-27. 
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guês e da dominação burguesa" (2_), estreitamente art:iculâdas -
as condições impostas pelo "imperialismo total 1

' (,2.). 

Os pontos de  clivagem dessa crise defivavam,efu 
primeiro lugar, de pressões oriundas do capitalismo monopolÍ! 
ta mundial, que exigia co ndições precisas de "desenvolvimento 
com segurança'', i sto i, de garantias econSmico-sociais e polí 
ticas ao capital estrangeiro e ao  crescimento de suas empre
sas aqui instaladas. Em segundo lugar, haviam as pressões in 
ternas de dupla derivação . De um lado , proced entes do radica
lismo burguês, e dos trabalhadores, que, se não chegavam a 
ameaçar as bases do poder burguês, eram fontes de seu desgas
te, restringindo a eficicia de sua dominação . De outro lado , 
as proporções crescentes assumidas pela intervenção do Estado 
na economia, que ao adquirir uma força administrativa e empre 
sarial expressiva, t orna-se "inquietadora" para a iniciativa 
privada nacional e externa. O poder burguês se esvaziaria se 
perdesse o monop6lio do poder estatal. 

(5) F. Fernandes. A Revolução ••• , op. cit.
(õ) A noção d� imperiã!ismo total expressa, para o autor citado , um

novo tipo de dominação externa que emerge com a expansão recente das 
grandes empresas corporativas na .América Latina, e que trazem consigo um 
novo estilo de organização, de prod�ão de "marketing", com novos pad'l\'.l3s 
de planejamento, propaganda, concorrencia e controle interno das econo
mias dependentes pelos interesses externos. Representando o capitalism 
monopolista, absorvem posições de liderança antes ocupados por indústrias 
e empresários nativos. "O traço específico do imperialismo total consis
te no fato que ele organiza a dominação externa a partir de dentro e em 
todos os níveis da ordem social, desde o controle da natalidade, a comu
nicação de massa, o consuroo de massa, até a educaçio,a.tra nsposição maci 
ça de tecnologia ou de instituições sociais, a módernização da infra e
da superestrutura, os expedientes financeiros ou de capital, o eixo vi
tal d a  polÍ!i� nacio�a! etc.�- Femand�s. Capitalismo DeEE:ndente e 
Classes Sociais na .America Latina, QP. cit., cap. I.. "Pâdroes dê Dômi.na
çao Externa na America Latina", p. 18. 
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Para fazer face a tais pressões a burguesia �e 

vê impelida a articular-se internamente, sobrepujando os seus 

interesses particularistas em conflito em favor da sblidific� 

ção de seus laços de solidariedade. Mobiliza para tanto inte

resses comuns calcados na defesa da iniciativa e propriedade 

privadas, da ordem e do monopólio do poder pela classe. Fazia

se necessário tanto uma integração horizontal, em escala na

cional, dos interesses das classes burguesas, como a possibi

lidade de universalizá-los para toda a sociedade, seja nas 

relações diretas entre as classes, seja através do Estado.(7) 

Essa crise tem, como pano de fundo, a exigên 

eia de adaptação da burguesia à industrialização intensiva e 

aos novos ritmos econômico-sociais, transferidos de fora para 

a sociedade brasileira. O imobilismo econômico poderia ter 

desdobramentos a longo prazo, seja na deterioração da domina
ção burguesa ou no seu deslocamento pela iniciativa privada 

estrangeira. A bµrguesia deveria, portanto, reajustar seu pa

drão de dominação, de modo a fortalecer-se, como garantia de 

sua própria sobrevivência e auto afirmação de seu "status" 

como burguesia "nacional" nas relações internacionais com o 

sistema capitalista, embora receptiva às irradiações externas. 

A crise desemboca numa con�4a-�evolu�ão defen

siva, embora agressiva, da qual a burguesia sai fortalecida, 

em condições fayoráveis para estreitar seus laços com o capi
talismo financeiro internacional, reprimir, pela violência, 

toda e qualquer pressão dentro ou fora da ordem, e, transfor

mar o Estado em instrumento exclusivo do poder burguês, nos 

planos econômico, político e social. Passa a dispor de maior 

(7) Na luta de sobrevivência do capitalismo contra o socialisJID, as
burguesias nativas contam com o apoio das nações hegemnicas, interess� 
das em fortalecê-las à medida que constituem o suporte da  expansão impe
rialista na periferia, sob o capitalismo oonopolista. Elas contam com o 
reforço externo para modernizar as fonnas de socialização, opressão e 
repressão inerentes ã dominação burguesa. 
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flexibilidade para fixar uma política econômica destinada a 
acelerar a acumulação e favorecer a modernização tecnológica. 

O traço peculiar dessa transiçio do capitali� 
mo monopolista nas sociedades dependentes ê que ela não ocor
re segundo o modelo clássico de revolução nacional e democra
cia burguesa. Esta aspiração, embora presente nas "ilusões" 
da burguesia, -- ou seja, de que as forças acumuladas no cap! 
talismo competitivo seriam suficientes para desencadear um mo 
vimento interno autônomo e conferir à burguesia uma sólida 
orientação democrático-nacionalista -- não encontra suporte 
em burguesias frágeis diante·da influência externa e impoten
tes diante da luta entre interesses particularistas de suas 
frações. Assim o visado não era o desenvolvimento nacional 
autônomo, mas a autonomia das classes e estratos burgueses 
na sociedade e a possibilidade de consolidar a transformação 
capitalista monopolista, indissociável, naquelas circunstân
cias, da manutenção da dependência e do desenvolvimento desi 
gual interno. Esta passagem não coloca as classes dominantes 
diante do problema da democracia burguesa, mas da o4dem bur 
guesa. A referida transição leva a dissociação entre desenvo! 
vimento econômico e desenvolvimento político. Ou seja, instau 
ra um padrão racional e modernizador de acumulação, ao mesmo 
tempo em que transforma o poder estatal em uma "a.u.toc.Jta.c..la. 
bu.4gu.e-0a." ou em uma nve.4,ÚÍO teen.oc4â..tic.a da de.moc.JLa.c.ia. JLe.Jt;z,i 
ta. li • 

A resolução da crise do poder burguês, passa 
pela esfera política, através da reorganização do Estado, co
locado a serviço da iniciativa privada, favorecendo a adequa
ção do espaço econômico e político aos requisitos do capita
lismo monopolista. O Estado torna-se o eixo político da recom 
posição do poder burguês. A dominação burguesa ressurge com 
uma composição de poder heterogênea, de base nacional e inter 
nacional, congregando conservadores e liberais, ou seja, a he 
gemonia burguesa alcançada e "uma hegemonia agregada, de sim 
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ples articulação mecânica de interesses de classe " (�), mas 
que lhe permite superar momentaneamente sua impotência histó
rica. 

Toda a sociedade passa a ser vazada por uma rt 
de de relações autoritárias, incorporadas às instituições, 
ideologias e aos processos sociais, tendendo a e xarcebar-se -
como uma forma de auto-defesa das classes dominantes. (9) 

Coube ao Estado, enquanto núcleo do poder bur 
guês, reduzir e comprimir o espaço político e jurídico de to 
das as classes que se opusessem ao novo padrão  de dominação, 
sendo o proletariado e as massas trabalhadoras o alvo privile 
giado da agressão auto-defensiva da burguesia. As pressoes 
daí oriundas tenderam a ser deslocadas para "fora da ordem", 
como estratagema para legitimar e impor o poder. Um conflito 
intenso de classes, encoberto e reprimido , marca sua prese� 
ça. Os comportalllentos coletivos de auto-defesa dos trabalhado 
res foram desloc�dos para a esfera de segurança nacional. O 
elemento peculiar que aí aparece não é a violência institucio 
nalizada, mas uma concepção de segurança cimentada na noçao 
de guerra permanente de umas classes contra as outras, assumi 
da pelo Estado Nacional. 

(fil F. Fernandes. A Revolm1ão •.• , op. ci t. , p. 335. 
(9) "Nesse contexto historico-social, a ãominação burguesa não é só

força-sócio-econômica espontânea e uma força política regulativa. Ela PQ 
lariza politicamente toda a rede de ação auto-defensiva, percorrida pe
las instituições ligadas ao poder burguês, da Bmeresa ao Estado, dando 
origem a uma fonnidavel superestrutura de opressao e bloqueio, a qual 
converte reativamente a própria dominação burguesa na única fonte de � 
der político legítimo. l\tlero reflexo das relaçoes materiais de produçao 
ela se insere, como estrutura de dominação, no âmago mesmo dessas rela

ções, inibindo ou reorientando, espontânea ou institucionalmente, os pro 
cessos econômicos, sociais, e políticos por meio dos quais as demais clãs 
ses ou quase classes se defrontam com a dominação burguesa; F. Fernandes 
"O Modelo Autocrático Burguês de Transformação Capitalista" ln: A Revo-

lus,ão ... , op. cit., p. 302-303. 
-



164 

Se é na consolidação do capitalismo monopolis 

ta que a burguesia alcança sua plenitude de poder, mantidos e 

agravadas as desigualdades econômico-políticas pré existen-

tes, não é apenas a burguesia que se recompoe. O proletariado 

adquire novo peso político e nova força social dentro da so

ciedade, ao mesmo tempo em que são fortalecidas as condições 

objetivamente favoráveis à disseminação dos conflitos de elas 

se e da organização política dos trabalhadores, temporariamen 

te bloqueadas de emergirem na superfície da sociedade. 

Em síntese, o aprofundamento do padrão monopo-
lista da organização econômica implicou uma reordenação da 

dominação burguesa e, consequentemente, das relações dessa 

classe com as demais, com o Estado, as grandes corporações e 

as nações centrais, cujos laços foram estreitados. Esse pro

cesso é acompanhado de uma radicalização do poder burguês.por 

intermédio do "Estado Autocrático-Burguês", que é fortalecido, 

concentrando a ação reguladora das relações sociais e a capa

cidade de gerir a economia. Torna-se a retaguarda necessária 

à iniciativa privada na dinamização da acumulação capitalista 

monopolista. Reforça-se o primado da estabilidade política 

como condição imposta externamente e assumida pela burguesia 

para a dinamização do desenvolvimento capitalista ã base das 

grandes corporações estatais, privadas, nacionais ou estran 

geiras. Isso implicou, corno diretriz, da exclusão das massas 

populares e do.proletariado das negociações do poder, concebi 

do como "inimigo principal" da nova composição de forças que 

detêm o controle do Estado. Acentuam-se os mecanismos repres

sivos e de disciplinarização das relações de classe, como g! 

rantia do poder e da elevação dos níveis de produtividade do 
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trabalho que passam a ser requeridos na grande indústria e em 
setores estratégicos da agricultura. (l.Q_) 

Assim explicita- se uma nova correlação de for 
ças mais favorável às necessidades decorrentes do processo de 
aprofundamento capitalista nacional e internacional.·Ou seja, 
o novo modelo político que se impõe tem em vista a adequação
do poder de Estado às novas necessidades da acumulação de mo
do a fortalecer a grande unidade de produção. Visto de outro
ângulo , significa que a incorporação subordinada de interes
ses das classes populares, verificada durante o período "popu
lista", torna-se secundária face à nova correlação de forças
e à base social de apoio ao governo central . Mais ainda , tra
tava-se de necessidade prévia  de desarticulação dos instrume!}_
to s de defesa dos trabalhadores para impor a radicalização do
modelo de desenvolvimento econômico necessário ao novo pata
mar em que se situava internamente o aprofundamento do capita
lismo e sua inserção na divisão internacional do trabalho. E
ao fazer face a essas exigências que o Estado assume tanto
funções repressivas no plano social, como modernizadoras no
plano administrativo. (11) Ganha relevo a política de subsí -
dio ao grande capital, ao mesmo tempo_ em que tornam-se domi
nantes no aparelho de Estado os representantes da aliança en
tre as forças armadas e a tecnocracia expressando os interes
ses daqueles setores do capital .  Em substituição à ideologia
"desenvolviment'ista" impõe-se a ideologia da "modernização",

(10) "Com o golpe se instala uma ditadura a serviço do capital mon.2.
polista. Não só a a�relho de Estado, mas toda a vida econômica, políti
ca e cultural do pais passou a ser amplamente determinada pela política 
de acumulação capitalista acelerada, daí o caráter agressivo ere,ressivo,
em termos econômicos e políticos, da política econômica estatal. ratava
se por um lado de expropriar o máximo o proletariado industrial e agríc.2, 
la, além de certos setores da classe média e do campesina to; e , por outro 
lado, tratava-se de abrir as portas do país a livre ação do capital oonopo
lis ta estrangeiro." O. Ianni. Ditadura e Agricultura, op. ci t. , p. 17. 

(11) F .H. Cardoso. O Mxlelo Poli tico Brasileiro e outros Ensaios. 2!?.·
cit. ,p. � ilustrativa dessa mÕdêrnização aâmínistrativa o Decreto 
�200, de 1967, que centraliza e unifica a administração federal. 



(!,I) de orientação pragmática e tecnocrática que, a 
critérios de racionalidade crescente justifica um 
super-concentração do poder estatal e acentuada 

çao. 
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partir de 
processo de 
burocratiza 

Sendo estes os contornos g erais da questão so 
cial nos quadros do capitalismo monopolista, resta acentuar 

algumas dimensões que a especificam, tanto a nível da situa 
ção de vida dos trabalhadores e das novas formas mobilizadas 
pela burguesia para o seu enfrentamento . 

Em decorr�ncia do novo. �quilíbri� de forças, 
verifica-se uma mudança significativa nas relações de traba
lho (1:l) expressando-se através das políticas salariais e sin 
dical, que traduzem um aumento do nível de exploração da elas 

se operária. O arrocho salarial é complementado tanto pela li 
quidação de "direitos" já conquistados como greve, e estabili
dade, e pela desarticulação da estrutura sindical e partidá 

ria. Essas medidas viabilizam um aumento da taxa de explor� 
ção do trabalho, através da ampliação da jornada de trabalho, 
da institucionalização das horas extras, do reforço da disci

plina industrial, da intensificação do ritmo de trabalho, 
etc., tendo como contrapartida uma elevação da produtividade 
dentro de um clima de aparente ordem e "paz social".· 

A consequência da implantação das novas estra

tégias de desenvolvimento, altamente concentradoras de renda 
e de capital€ a queda do pad�io de vida doa aa�ala�ladoa, 

que se expressa, entre outros fatores, no agravamento da des 
nutrição, de doenças infecciosas, no aumento das taxas de mo� 
talidade infantil, dos acidentes de trabalho. (_!i) Em síntese, 

(12) Ver o. Ianni. O Colapso do Populismo no Brasil, op. cit., esp.
Cap. lX nA Ideologia dos GÕvernantes", p. 187-198. 

(13) P. Singer. A Crise do Milagre. Interpretação Crítica da Econo
mia Brasileira, op. cit .. Ver, especialmente, Cãp. II "A Economia Brasi
leira Depois de 1964

11
, p. 77-98.

(li} Ver: P. Singer et alii. são Paulo : Cresciioonto e Pobreza, � 
cit •• 
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verifica-se a ampliação da miséria absoluta e relativa de 
grande parcela da população trabalhadora, consubstanciando um 
processo crescente de dilapidação da força de trabalho coleti 
va. (1j_) 

Face a desarticulação dos organismos polfticri
reivindicatórias da classe trabalhadora, de sua momentânea ex 
clusão da arena política e, frente à manutenção de uma políti 
ca salarial comprimida -- requisitos da solificação da domina 
ção burguesa e da expansão capitalista -- a questão social 
passa a ser tratada através da já conhecida articulação en
tre 4ep4e4◊ão e a�◊i��ência, como condição de preservação da 
"paz armada" imposta pelo poder. 

Como substitutivo do esvaziamento dos canais 
de participação política dos trabalhadores são intensificados 
os programas de cunho assistencial, (16) centralizados e reg� 
lados pelo Estado e subordinados às diretrizes políticas de 
garantia da estabilidade social e de reforço ã expansão ca_pi
talista. Em outros termos, a nova peculiaridade no enfrenta 
mento da questão social, no que concerne a assistência, é que 
ela passa a ser organizada de modo a atender um duplo requisi
to: 6avo4ece4 a acumulação de cap��al pela �nic�ativa p4ivada 
e -0ubo4dina4--0e ao-0 p4ecelto-0 da -0egu4ança nacional. 

De um lado, os programas assistenciais são mo 
bilizados pelo Estado como contraponto ao pêso polftico do 
proletariado e demais trabalhadores e a sua capacidade de pres 

(ili Dado;3 do DIEESE demonstram que em 1964 o trabalhador, para ali
ioontar uma família de 4 pessoas , deveria trabalhar 262h/mês e em 1976 
este tenpo aumenta para 546h e 33 m:in/mês. Por outro lado, a produtivida 
de do trabalho cresce de fev. de 1964 a maio de 1976 em 69% enquanto o 
salário mínimo real cai, no mesroo período em 41%. Cf R. Coutinho. "So
breviver para Trabalhar: Salário e Alimentação do Trabalhador Brasilei 
ro" Caderno do CEAS, n9 48, mar-abr, 1977. Salvador, Centro de Estudos 
e Açao Social • p. . · 

(16) Emergem nesse período. programas governamentais dentro de uma
retórica de atenção às condições de vida do trabalhador, tais coroo: Pro 
nam, Funrural, BNH e as Cooperativas Habitacionais, reestrutura-se a Pre 
vidência, surge o FGTS, PIS, P.ASEP, etc. 
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são, experimentada no bojo da crise do poder burguês. Busca
se, atravis deles, neutralizar manifestaç6es dê oposiçio, re 
crutar um apoio, pelo menos passivo ao regime, despolitizar 
organizaç6es trabalhistas na tentativa de priorizar o traba 

lho assistencial sobre a luta político-reivindicativa. Assim, 
a política assistencial é irradiada até os sindicatos. Trata
se da utilização da assistência como um meio de regular o con 
flito social em nome da ordem pública e da segurança da Nação. 

As medidas assistenciais ingressam como um dos 
componentes da rede de relações autoritárias imprimidas à so 
ciedade, passando a articular-se às estratégias das relações 

... 

do Estado com as classes trabalhadoras, como uma das areas 
instrumentais do intervencionismo crescente do Estado na so
ciedade civil. 

De outro lado, se o Estado se reserva o poder 
de regular tais políticas, orienta-se, também, no sentido de 
favorecer a participação da iniciativa privada na á rea da 
prestação de serviços sociais, como campo de investimento do 
capital ou meio de obtenção de vantagens fiscais, fazendo com 
que a qualidade dos serviços seja su b ordinada aos requisitos 
de rentabilidade das empresas que atuam no campo. (17) A isto 
se acresce uma outra particularidade: esses serviços devem 
ser 6-ln.anc.,-i,ado.6, .to.ta.e ou. pa.1u1,,-i,almen..te, pelo.ó pnÕpJL-<..o.6 bene..ó-<
c.lâJL--to-0. Na lÔgjca que preside a estruturação dos serviços so 
ciais não ingressa qualquer componente distributivista. Ao 
contrário, não se trata de distribuir, mas de con..6.tJLu.-lJL, de 

(17) São amplamente conhecidos, por exenplo, os "Convênios" na área 
de prestação dos serviços de saúde, acarretando a "industrializaçãou dos 
serviços médicos. Os estudos sobre a política habitacional são, também, 
ilustrativos. 
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acrescentar o capital in vestido,  ampliando, consequentemente, 
as desigualdades sociais. (1ª) 

Alguns desses "benefícios" sociais, como a que-
les que se en quadram n o  campo do seguro social são, ainda, 
utilizados para o estabelecimen to de uma poupança óo�çada, 
impingida pelo Estado, aos t rabalhadores assalariados. Esta 
poupan ça, sendo gerida pelo Estado, tende a ser repassada aos 
capitalistas privados, favorecendo a reprodução do capital no 
conjunto da economia. Mediante deduções salaria is compulsó
rias o trabalhador se vê compelido a reduzir satisfação de ne 
cessidades b ásicas atuais, em função de garantir possíveis 
benefícios futuros e a abrir m ã o  da capacidade de decidir seu 
próprio consumo, em cuja esfera o Estado passa a ter uma inge 
rência direta. (19) 

Os estudos de Malloy citados, apontam que a 
concepçao de seguro social que regia os serviços previdenciá 
rios ("proteção'' à família segurada contra riscos pré-estabe
lecidos: velhice, doença, invalidez e morte do provedor da fa 
mília) tendeu, após 64, a ser ampliada para a noção de -0egu-

(18) E significativa a declaração do Gen. Geisel no "O Estado de São
Paulon-de 05/02/76 anunciando o Pronan: "Deve-se exigir a participação 
financeira do próprio assalariado e estimular as empresas através de de 
dução dobrada no imposto de renda, para que proporcionem ao trabalhador 
de menor salário ou aos mais necessitados, uma alimentação adequada. 1! 
Óbvio que os reflexosyroporcionados por tal situa�ão serão altamente 
promissores para a pro:eria eJll?resa que terá, sem duvida, maior rendimen
to do trabalho do operario". Cf .R. Coutinho , 21? • ci t. , p. 35 • 

(19) Ver: J. Malloy. "A Política de Previdência Social no Brasil:
Participação e Paternalismo". Dados n 9 13, Rio de Janeiro, IUPERG, 19 76 , 
p. 93-115; "Previdência Social e __ Distribuição de Renda. Notas de Pe�qui
sa". Estudos Cebrap, n9 25, Petropolis. Vozes, s/d, p. 113-134; "Politi
ca de Bem-Estar no Brasil: histórico, conceitos e problemas." Revista 
de Administração Pública, n9 10, Ano 2, Rio de Janeiro, junho de 1976,
p. 5-29.
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Jta.nç.a. .6ociaR. diretamente derivada da doutrina de Segurança Na 

cional (.±..Q.) g expressão dessa alteração tanto a unificação da 
Previd�ncia em 1967, como a criação do Minist&rio de Previdêg 
eia e A ssistência Social em 1974. A segurança social (incluig 
do-se aí programas como INPS, FGTS, PIS, salário família, sa 
Iário educação, etc.), tende a expandir a assistência a todos 

o s  cidadãos, além de dispor de um caráter preventivista. Inci
de, segundo o autor, sobre uma questão chave da economia polí
tica "a capacidade da sociedade como um todo gerar poupança
para financiar todos o s  programas sociais, sem romper o s  pro
gramas de desenvolvimento economico " (�) ou, em outro s ter
mos, a contradição entre as funções de acumulação e legitima

ção da dominação burguesa e do E stado capitalista, subjacente
a e ris e do capital ismo. (�l)

O conceiio que se sobressai na concepçao de 
"segurança social", que passa a reger o s  programas de cunho 

assistencial, é 9 de .6a.lâ.1t-i.o .õoc-la.l, que incorpora ao salário 
propriamente dito o s  vários serviço s. bens e ,.benefíc ios" que 
a "coletividade paga" ao trabalhador. passíveis de utilização 

futura. O "salário social" se adequa, assim, à manutenção de 
um piso salarial rebaixado, à medida que englo ba no conceito 
de salário o s  demais "benefício sn, pelo s  quais o trabalhador 

se vê impingido a financiar duplamente: além do trabalho exc� 
dente que lhe é permanentemente subtraído, paga-os tanto co m 

(20) "Especificamente, eles (os militares) desenvolveram a noção de
que Uinamplo alcance dos programas sociais reduziria as tensões de clas
se e contribuiria para a ordem social básica e, consequentemente. para a 
total segurança nacional. Dada a óbvia importância ''política" de tais pro 
gramas. eles devem ser monopolizados pelo Estado, que ê o órgão encarre=

gado de garantir a ordem e a segurança nacionais. Além disso, esses pro
p-r:lmas, d�vem ser organizado� dentro do programa econômico do Esta2,0, 
que, tanbem, esta vinculado a segurança nacional''. J. Malloy. "Previden
cia Social e Distribuição de Renda. Notas dePesquisa" , op. cit., p. 128. 

(21) J. Malloy. "Previdência Social e Distribuição de Renda. Notas
de Pesquisa". op. ci t. , p. 128. 

(�� F. Fernandes. "Apontrumntos sobre a ''Teoria do Autoritarismo". 
op. cit. 
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deduções salariais diretas, como arca com o financiamento dos 

custos das contribuições dos empregadores transferidos para 

os preços dos produtos, da elevação do custo de vida, etc. 

g importante acentuar que a determinação do 

"salário social" ao ser definida pelo Estado, ultrapassa as 

relações de mercado, as negociações diretas entre empregado e 

empregador, em detrimento da possibilidade de exercício, pelo 

trabalhador assalariado, de sua cidadania na luta por sua pr� 

pria sobrevivência na sociedade capitalista. 

Os programas econômico-sociais passam a ser 

definidos pelo Estado em função de critérios aparentemente 

técnico-administrativos, eliminando, com isto, a função repre 
sentativa dos grupos interessados, numa linha de "despolitiz� 

ção n desses programas. Como expressão da burocratização cres

cente das relações sociais, os trabalhadores passam a depen

der de decisões tomadas na esfera político-administrativa do 

Estado em quest5es que afetam sua pr6pria sobreviv�ncia. Es

tes são alguns contornos da "questão social" no capitàlismo 

monopolista e das formas peculiares de seu enfrentamento pe

los setores dominantes nos marcos do Estado Autocrático-Bur -

gues. 

O tratamento da questão social, via repressao 

e assistência, subordinada aos preceitos da Segurança Nacio

nal e da acumulação monopolista implica não só no agravamento 

das tensões sociais, como na ampliação do processo de pauperi 

zação absoluta e relativa dos trabalhadores e das sequelasdaí 

derivadas. A "crise do milagre" econômico brasileiro permite 

o reaparecimento, na superfície da cena política, da presença

fortalecida e reorganizada dos trabalhadores em seus movimen

tos sociais, apesar da assistência e da repressão.

Esse quadro conjuntural representará para os 

Assistentes Sociais uma ampliação crescente de seu campo de 

trabalho. Paralelamente, diversificará as demandas feitas ao 



meio profissional no sentido de assumir e enfrentar 

de tarefas e funções relativas a implementação das 

sociais, dentro da nova racionalidade que o modelo 
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;..· . uma serie 

polÍtic<:1s 

político 

impõe. A isso se acrescem os efeitos da burocratização cres-

cente que acarreta a modernização do aparelho de Estado. Este 

fato que também se reflete no interior das empresas, torna 

ainda mais necessária a existência de funcionários especiali

zados nas tarefas de interpretação e encaminhamento para a 

obtenção de "benefícios" a que se referem aquelas políticas. 

Assim, observa-se que o crescimento da demanda e exigências 

que essa conjuntura coloca para o meio profissional nada mais 

é do que um aspecto da resposta institucional ao agravamento 

das condições de vida do proletariado. Em outros termos, a 
ampliação do mercado de trabalho, e o reforço da legitimidade 

do Serviço Social diante do poder ê expressao da resposta das 

classes dominantes ao enfrentamento das novas formas de,expre� 

são da questão s9cial, que tem como pano de fundo a ampliação 

do processo de pauperização da população trabalhadora, dentro 

de uma conjuntura em que sua capacidade de luta encontra-se 
gravemente afetada pela política de desorganização e repres

são às suas entidades de classe. Nesse quadro, a instituição 

Serviço Social deverá capacitar-se a fornecer uma resposta 
que a atualize, face aos novos desafios que lhe são colocados 

pela conjuntura político-econômica. Estes se traduzem num re

pensar da atuação profissional, seja numa linha de tecnifica

ção pragmatista modernizadora, seja numa busca de question� 

mento das próprias bases da legitimidade dessa demanda. 

Antes de desenvolver as respostas apresentadas 
pelos Assistentes Sociais a essa realidade, importa retomar e 

particularizar algumas características desse intelectual no 

desempenho de suas atividades profissionais, que viabilizam a 

ampliação de sua demanda pelos setores dominantes. 



5. 3. Assistente Social: O Pro-fis'sional era· Coerção

e do Consenso 

A identificação das funções intelectuais 
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exer 

cidas pelo profissional implica em resgatar algumas peculiari 

dades dessa prática profissional, Esta é considerada como uma 

das dimensões, através da qual o Assistente Social exerce seu 
papel intelectual, embora este extrapole o âmbito estritamen 

te profissional. 

Tendo por suporte as organizações públicas e 

privadas situadas na órbita dos quadros dominantes da socied� 

de, que atuam na esfera da prestação dos serviços sociais, a 

intervenção do Assistente Social é, eminentemente, uma açao 

de cunho "educativo", "organizativo", junto as classes traba

lhadoras. Busca transformar a maneira de ver, de agir, de co� 

portar e de sentir dos indivíduos em sua inserção na socieda 

de. Incide, portanto, sobre o modo de viver e de pensar dos 

trabalhadores, a partir de situações vivenciadas no seu coti

diano. Essa ação é, no entanto, realizada através da presta
ção dos serviços sociais, previstos e efetivados pelas entida 

des a que o profissional se vincula contratualmente. Este ti

po de prática vem configurando o Assistente Social como o 

"profissional da Assistência", enquanto opera com recursos 

institucionais para a prestação de serviços que se enquadram 

nesse âmbito, racionalizando e administrando sua distribuição, 
controlando o acesso e o uso dos mesmos pela "clientela". E 

um profissional intermediário das relações entre instituição 

e "clientela',', um a1L.t.ic.ula.do1t da popu.ta.ç.ã.o a.o.ó ÔlLgã.o.6 em que. 

.tlLa.balha. A prestação de serviços imediatos em que interfere 

o Assistente Social contribui para fazer frente a necessidades

básicas e urgentes de sobrevivência das classes trabalhado

ras, especialmente de seus segmentos mais pauperizados, afe

tando sua reprodução material. � acoplado a esses serviços

buscados pela população ,. que o profissional desempenha suas
funções tipicamente intelectuais.
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Este tipo de intervenção profissional viabili 
za que seus agentes qualificados atuem em organizaç3es de di 
ferentes tipos e que se dedicam a vários campos de atuação 
na realidade (saúde, habitação, lazer, trabalho, etc.) fazen 
do face a uma gama heterogênea de necessidades sociais. 
possibilita à categoria profissional ter acesso à quase 
lidade das esferas da vida cotidiana dos trabalhadores. 

Isto 
glob!!_ 
O que 

delimita a solicitação desse profissional não é, própriamente, 
o tipo de .especialização das instituições e dos serviços que
mantêm: a estes deve a.da.p.ta./t-.6 e o profissional, (23) • . gera.!_
mente na condição de um técnico do escalão inferior diante
das atividades principais do setor, exercidas por um profi�
sional com especialização técnica específica no campo (médico
na área de saúde, pedagogo na de educação, etc.). Este quadro
se altera nos organismos cujos programas principais se enqua
dram no campo "social" ou mais precisamente de "assistência",
"promoção social" ou "bem-estar social". Aí o Assistente So
cial tende a ocupar postos principais na hierarquia institu
cional, quando não preenchidos por npolíticos de carreira",ou
por profissionais de outras áreas, em se tratando de cargos
de confiança da administração pública e privada.

Esta prática diversificada, enquanto áreas di
ferenciadas de trabalho a que se dedica, é vivenciada e repr� 
sentada pelo profissional de maneira confusa: almeja ter um 
campo "prôprio'i de trabalho. enquanto área "específ ica" que 
lhe atribua "status" e facilite o seu reconhecimento profis
sional. Como tende a recusar atividade assistencial, pelos es 

(23) Tal adaptação ao perfil da demanda do rercado de trabalho vem
se trãc'fuzindo no interior da instituição Serviço Social, pela tendência 
a se fonna.r especializações: Serviço Social :Médico-Hospitalar, Serviço 
Social do Trabalho ou de Empresas, Serviço Social Previdenciário, etc. 
� a resposta da instituição no sentido de aprimorar a qualificação têcni 
ca em resposta à maleabilidade do exercício profissional nos mais diver
sos "canpos" profissionais, que se multiplicam com o aprofundamento da 
divisão social e técnica do trabalho. 
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tígmas que contém (muitas vezes erroneamente identificada com 

a simples caridade) ele se vê nperdidou diante da definição 
de seu fazer frente a outras profissões correlatas cujas fren 
tes de trabalho são mais precisas, seja pelo caráter tlcnico 
mais marcado, seja pela herança científica mais solidificada. 
Incorporando, frequentemente, a Ótica da compartimentalização 
das disciplinas como um dado não questionável, o Assistente 
Social tem a sensação de estar presente em segmentos da reali 

dade particulares e particularizados, "apropriados" pelas 
rias disciplinas, sem ter reconhecido o "seu" lugar. Sente 

profissão diluida, difícil de ser definida e qualificada. 

Apesar desse caráter aparentemente difuso 

va 
a

e

heterogêneo das tarefas exercidas pelo Assistente Social, es

te continua a ser necessário na presente organização social, 
o .que se expressa no crescimento do mercado de trabalho, nos
Últimos anos, e na expansão quantitativa da categoria profis

sional.

Na busca de explicar o que unifica a demanda 
do Assistente Social em programas multifacéticos, pode-se le 
vantar uma hipótese, que direciona as reflexões que se se
guem: o que delimita, fundamentalmente, a solicitação desse 
tipo de profissional, não é tanto o caráter propriamente 
"técnico especializado" de suas ações, mas, antes e basica-

mente, as funções de cunho "educativo", "moralizador" e "dis 
ciplinador" exercidas mediante um suporte administrativo-burS: 
crâtico, sobre as classes trabalhadoras, ou, mais precisamen 

te, junto a seus segmentos que formam a "clientela" das insti 
tuições que desenvolvem "programas sócio-assistenciais". Radi 
calizando uma característica de todas as demais profissões, 

o Assistente Social aparece como o p406i-0-0ional da coe4ção e
do eon-0enho, como um especialista político. Esta é, pois,
uma característica que não lhe sendo exclusiva, aparece, aí,

com maior intensidade, tanto pelQ significado da atividade
assistencial, como pelas características mais peculiares da
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profissão derivadas de sua trajetória histórica e tonstante 
mente atualizadas. Sua demanda pelos canais "oficiais'í es ti 
relacionada, desde os seus primórdios, às tensões e mudân�as 
significativas nas oposições de classes configuradas na ffque!_ 
tão social". Encontra-se estreitamente vinculada, como uma 
atividade secundária, mas nem por isto dispensável, à necessi 
dade de preservação da ordem, da estabilidade da sociedade 
civil, como supor�e da ampliação da produtividade do traba
lho, requerida pelo processo de acumulação. g dentro desse 
quadro que se explica, inclusive, o sentido prioritário das 
atividades de Assistência Social, sem menosprezar suas deriv! 
ções na reprodução da força de trabalho, conforme já foi ace� 
tuado no capítulo anterior. "Paz social" dentro do "progresson

é a diâde subjacente à necessidade histórica da assistência 
social e dos profissionais a ela vinculados. Programas e age� 
tes são mobilizados para detectar, preventivamente, as ten
sões sociais, e, localizadamente, atenuá-las ante as seque 

. 

. 
-

las derivadas da.intensificação do processo de exploração ·da 
força de trabalho e de sua contrapartida: a presença crescen
te dos trabalhadores no cenário político da sociedade, organi 
zados na luta por seus interesses corporativos e políticos.As 
atividades assistenciais se recrudescem, especialmente nos p� 
ríodos de crise, como contraponto a este processo de organiz! 
ção coletiva dos trabalhadores, como "soluções" enfeixadas 
nas mãos do Estado e dos segmentos ·de classes a ele vincula -
dos. Tais soluções se materializam em programas sociais, que 
individualizam e pulverizam 1 mantendo sob controle, respo� 
tas à necessidades de caráter coletivo. � principalmente nes 
se processo de individualização de atendimentos que entra em 
cena o Assistente Social. 

Sendo este o significado prioritário das ativi 
dades que conformam o "campo" de trabalho do profissional, 
elas não exaurem aí sua explicação. Quando toda a sociedade 
encontra-se regida pela lógica da acumulação os serviços so-
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ciais nao fogem a seu âmbito, passando a ser estruturados como 
campo de investimentos, como "locus" de aplicação do capital. 
A organização e distribuição dos serviços passa a ser subotdi 
nada aos quisitos do crescimento ampliado do capital. 

Em  síntese, a natureza da atuação profissional 
é de cunho predominantemente político-ideológico do que pro 
priamente econômico, A eficácia de sua atuação junto a clien
tela é basicamente político-ideológica sob a aparência tecni
ficada. 

Tais elementos levam a direcionar a ,análise P! 
ra a compreensão do pape.t .ln.te.tecA:.u.a..e de.õe.mpe.nha.do pela. c.a..:te-
90.1t.la. p.1to6.l.õ1.>.lona..t. Assim o foco analítico não se circunscre
ve a nfvel da pr6pria categoria profissional� incorpora-a, ul 
trapassando-a, para buscar esboçar como o exercício das fun 
ções intelectuais se peculiarizam nesse profissional. Enfim, 
apreender alguma? particularidades do intelectual Assistente 
Social. 

O pressuposto assumido foi de que a análise so 
ciológica da profissão e de seus agentes não pode ser reduzi 
da à consideração do Serviço Social e do Assistente Social de� 
vinculados dos organismos institucionais, cujo caráter e fun 
ção condicionam o significado dessa prática profissional no 
processo de reprodução das relações sociais. Tal premissa r� 
mete a um aprofundamento da concepção do intelectual, apoiada 
em Gramsci, (�) visto que possibilita superar a consideração 

@ A. Gramsci. 11Problemas da Vida Cultural" ln: Obras Escolhidas, 
;?a· c1t.; A. Gramsci. Os Intelectuais e a Or anizaao dã Ctiítura. Rio de
aneiro. Civilização Bras1 eira, a. e • • • • orte 1. ramsci e o

Bloco Histórico. op. ci t. ; M. A. Macciocchi. A Favor de Gramsci. Rio dê
Janeiro, Paz e Terra:. Za. ed •• 1980. J.M. Piotte. El Pensamento Politi
co de Gramsci. Barcelona, A. Redondo, 1972. A análise do intelectuaI in
corpora a interpretação 'apresentada por Piotte. Não se pretende efetuar 
uma discussão teórica da noção, mas retomar e ampliar alguns elementos 
básicos da concepção do intelectual já explicitada, para subsidiar a CD!!! 
preensão de certas particularidades do Assistente Social com intelec
tual. 
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dos aspectos puramente prof iss ionalizantes, atrelando-os à 
sua sign ificação política, priorizan do a função e o lugar que 
essa c amada ocupa no bôjo das relações sociais. 

Reafirmando o que já foi d ito, Gramsc i  apreserl 
ta uma noçao ampla de intelectual, conferindo uma 
ção h istórico-sociológic a a esta noção, def in ida 

sign if ic a
ª partir  do 

lu.ga.Jt e da. óu.nç.ão que ocupa. no -be,lo da eJ.tJtu.taJta. 4oc.,la.t e. no 
pJtoc.e-6-00 h�.tÔJt,lc.o. Refutando a mera s egmentação entre traba
lho manual e· intelectual, parte do suposto de que todos os 
homens são intelectuais, na medida em que sempre utilizam. 
em graus diferenc iados, sua c apacidade c erebral. Sustenta, no 
entanto, que nem todos exercem, no conjunto das relações so
c iais, a função de intelectual. � esta função que cumpre res
saltar. 

Sendo os intelectuais representantes de inte
resses econômico�corporativos e políticos de uma c lasse, e, 
nao apenas portadores de interesses priv ados, suas funções e� 
contram-se estreitamente articuladas a pos ição e a função que 
as classes fundamentais (proletariado e burguesia) ocupam na 
soc iedade. (�) 

(25) Confornie Piotte, as funções dos intelectuais podem ser resumi-
das emque: . 
- são organizadores da ftmção econômica da classe a que se articulam, e
xercendo tarefas no mundo da produção que são especializações de atividã 
des em sua origem exercidas �los membros ativos dessa c lasse; 

-

- ·são organizadores da coerçao de classe exercida a nível do Estado,atra
vês de seus quadros administrativos, políticos, jurídicos e militares; -
- são portadores da ftmção de hegemonia que a classe dominante exerce so 
bre o conjtmto da sociedade·civil através das organizações culturais (es 
colas, reios de comtmicação e de difusão) e dos partidos, buscando asse
gurar o consentimento, senão ativo, pelo menos passivo, das classes domi 
nadas à direção imprimida à sociedade; 

-

- têm, ainda, o papel de favorecer a tomada de consciência da comtmidade 
de interesses da própria classe que representam, ho100geneizando sua con
cepção de mundo. Isto é, buscar a correspondência entre esta concepção 
e a ftmção objetiva dessa classe, numa dada situação histórica. Ver: J. 
M. Piotte, op. c it !
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O intelectual exerce funções de direção econ6 
mica, social e cultural que se expressam tanto nos níveis de 
elaboração como de difusão do saber próprio da classe que re
presenta. Pode-se caracterizar o papel do intelectual como o 
de investigador, educador, organizador de hegemonia e da coer 
ção e, ainda, homogeneizador da consciência da classe. 

Se o vínculo do intelectual com a classe por 
este representada ê ongânieo, essa camada social dispõe de 
uma relativa autonomia no exercício de suas funções. A compr� 
ensão desse duplo movimento de organicidade e autonomia é bá
sica para se ter clareza do papel do intelectual. 

Ainda segundo Piotte a análise gramsciana do 
intelectual orienta-se para a onga.niza.ç.ão de. ela..&.6e, voltada 
para sua preocupaç.ão com o partido, configurado como o inte
lectual coletivo. Em outros termos, os laços que unem os in
telectuais às classes sociais procedem das organizações da s.2, 
ciedade civil e d:a sociedade política, nas quais atuam e a C.!,!

jos propósitos confirmam sua adesão. Assim o caráter orgâni
co do intelectual esti na estreita dependência dos vínculos 
que essas organizações mantêm com as classes fundamentais,sen 
do a organicidade tanto maior quanto mais estreitas são as 
relações entre ambas. O grau de organicidade do intelectual 
está, ainda, condicionado pelo lugar que ocupe dentro da hie 
rarquia das orga�izações hegemônicas e corporativas da socie
dade civil e nos organismos do Estado: quanto mais elevada a 
posição mais Íntima a organicidade. 

Esta vertente analítica supoe, portanto, co� 
preensao, numa dada situação histórica específica, das classes 
e de suas relações, bem como dos organismos através dos quais 
se expressa e consolida sua influência numa sociedade determi 
nada. Ela é básica para a análise do tema em debate: o papel 
do Assistente Social. Não sendo este um profissional liberal 
mas sua atuação realizada através dos organismos da sociedade 
civil e, especialmente do Estado, estes constituemas"pontes" 
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das relações entre o profissional e as classes sociais. Apre
ender, portanto, o caráter de classe das organizações nas

quais trabalha o profissional, na condição predominantemente 
de um intelectual subalterno face a estrutura de poder das 
mesmas, é condição para se desvendar o significado dessa ins 
tituição e os efeitos sociais da prática de seus agentes. 

Importa ressaltar que, para Gramsci, a natur� 
za de classe da ação do intelectual, não se encontra na depe� 
dência imediata de sua origem de classe s·obr_e a qual predomi 
na a sua função social. l sua origem social, sobrepuja-se o 
espaço problemático a partir do qual orienta e implementa sua 
atividade, isto&, sua posiçio de classe, e a natureza das º! 
ganizações através das quais exerce suas funções organizati
vas, educativas, e de elaboração do saber. Historicamente, a 
"pequena burguesia rural e urbana" se apresentam como as cam� 
das, por excelência, produtoras de intelectuais que, tendem 
a ser incorporados pelos ttgrupos sociaisº fundamentais em sua 
luta pela hegemonia no conjunto da sociedade. 

Porém os intelectuais não são meros reflexos 
das classes sociais e nem simples membros das mesmas: seu vi� 
culo orgânico supõe que representem a au�ocon�ciência c�Z�ica

dessas classes. O exercício de seu papel intelectual supõe 
uma criticidade, o que o indispõe, muitas vezes, com a classe 
representada, m�s sem colocar em questão o seu poder econômi
co, político e cultural. A relativa autonomia que mantim a C! 
mada dos intelectuais é derivada da particularidade de suas 
funções, como do vínculo com as organizações que produzem uma 
certa "distância" entre o intelectual e a classe. Configura
dos como uma categoria específica, os intelectuais criam sua 
própria rêde de organizações representativas, com uma certa 
independéncia das classes dominantes, para a defesa de seus 
interesses corporativos específicos. 



181 

Esta relativa autonomia. indissociável da org� 

nicidade, favorece a construção de representações por esses 
agentes em que apresentam como camadas efetivamente indepen -
dentes, o que aparece de forma mais marcante, mas não exclusi 
va, nos intelectuais tradicionais, vinculados a classes que 
perderam ou vêm perdendo seu peso político e econômico na so
ciedade decorrente da própria expansão capitalista. 

Inéorporando esta rápida disgressão teórica p� 
ra a compreensão das características da atividade profissio
nal do Assistente Social como uma dàs instâncias em que efeti 

...

va seu papel intelectual, importa retomar, articulando na ana 
lise, elementos já apontados. 

A posição do Assistente Social na organização 
e divisão de trabalho a nível do processo produtivo, dentro 

das unidades industriais, pode ser pensada como desdobramento 
de uma das funçõ�s originais do capitalista no âmbito da pro
dução, delegada,·posteriormente, a seus quadros técnicos admi 
nistrativos: a. de eont11:.ole e di-0eipl.lna11:..lzaçã.o doó ope11:.â11:..loó 
tendo em v.l-0ta. õua. -0ubo11:.d.lna.ção a.oó 11:.equ.lõ.ltoó do pAoeeóóo de 
va.lo/i:..lza.çã.o. 

Porém, as atividades controladoras e educati 

vas executadas pelo Assistente Social não se restringem ao âm 
bito fabril. Trabalhando a partir da unida.de óa.m.llia.11:. do t11:.a
balhado11:. abrange, também, a esfera de sua vida pn.lvada, ex
tra-fábrica. Isso se dâ seja através do acesso à vida partic� 
lar do operário, e a seu ambiente doméstico, seja através da 
interferência na sua capacidade e decisões de consumo, mediag 

te o poder que lhe é delegado na administração dos "benefí
cios sociais'', enquadrados na concepção do salário indireto, 
ou, mais precisamente de "salário social". 

Enquanto as tarefas de organização das rela
ções industriais são partilhadas por uma equipe de profissio
nais, entre os quais o Assistente Social, a área dos "benefí-
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cios" e das "relações empresa-comunidade" lhe tem sido atri 
buídas com certa exclusividade. 

Sua posição funcional nas indfistrias encontra
se predominantemente ligada ã administração de pessoal, part! 
cipando da implementação e, em menor escala do p1anéjamento, 
de programas voltados para a "humanização" das relações de 
trabalho. Essas medidas, balizadas pela necessidade de garan 
tir níveis Ótimos de produtividade do trabalho, estão volta
das não só para atenuar as manifestações de insubordinação 
dos operários face ã rígida disciplina imposta ao trabalho e 
ao trabalhador alienado, como para detectar a eclosão de ins� 
tisfações potenciais, e propor medidas, atreladas ã hierarquia 
da Empresa, que esvaziem o potencial organizativo e reivindi
ca tório do proletariado. (26) 

A empresa tem no Assistente Social um dos t éc
nicos privilegiados para exercer o papel de mediador entre a 
indústria e a vi.da privada do operário. Este é efetivado atr� 
vês da discussão de suas relações e dificuldades cotidianas, 
e do conhecimento de suas condições de sua vida doméstica, 
verificadas 11in locuº por meio de "visitas domiciliares". O 
profissional não s6 invade o cotidiano do trabalhador, mas 
propõe e realiza programas q ue procuram "cooptar" algumas de 
suas esferas, trazendo-as para "dentro da fábrica", através 
da realização d� atividades de lazer, esportivas, culturais, 
de confraternização da família operária,.concursos, etc. Atr� 
vês de programas voltados para a integração empresa-comunida
de concretiza o estabelecimento de fios articuladores no con-

� Encontram-se, aí. atividades com: verificação e controle do 
absente1smo; orientação e interferência nos conflitos entre operários e 
entre estes e as chefias imediatas; verificação, a nível da história de 
vida individual, de fatores geradores de "displicência" no trabalho ou 
de queda da produtivid:ade, de operários particulares; interpretação e 
orientação de normas de seguranç'a do .trabalho; treinamentos de lideran
ças; incentivo à criação de canais de participação e organização dos� 
rários na vida da enpresa, através de grupos e comissões· supervisionadas 
por agentes da administração, etc. 
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trole do uso do tempo livre do trabalhador resgatado histori
camente do capital, propondo alternativas de seu preenchimen
to dentro da órbita da empresa. 

A mediação exercida pelo Assistente Social nas 

relações entre a indústria e vida privada do trabalhador se 
efetiva ainda, pelo controle do acesso e uso dos chamados "be 
nefícios", previstos pela política de pessoal da empresa (em

préstimos financeiros, adiantamentos salariais para necessid� 
des urgentes, cooperativas de consumo, etc.) e pela política 
previdenciária. Esta área se revela como uma instância privi

legiada de interferência em decisões que_, no capitalismo, têm 
sido atribuídas ao próprio trabalhador, sem uma ingerência di 
reta do capital. Trata,..se de um empreendimento de tutela e 

programação do cotidiano operário, incutindo-lhe uma raciona
lidade de comportamento adequada ã ordem capitalista. 

Este trabalho persuasivo e coercitivo, aqui 
ressaltado a nív·e1 do Serviço Social na indústria, se repete 

com algumas particularidades nos demais campos de trabalho do 

Assistente Social em organizações da sociedade civil, e do E� 
tado, sendo este sua principal instância mandatária. O pro

fissional encontra-se presente em suas esferas administrati -
vas, políticas, jurídicas e, mais recentemente, nas forças ª.!. 
madas. Por outro lado é significativa sua ausência em organi

zações e associações pr6prias da classe trabalhadora, por ela 
criadas e geridas, assim como de vínculos diretos com seus mo 
vimentos sociais aut&nomos. Mesmo as entidades sindicais, es 

truturadas dentro da política corporativista do Estado, nao 
têm solicitado os serviços desse profissional, nem mesmo na
quelas atividades que se vêm, muitas vezes, constrangidos a 

realizar no campo da assistência social. Importa registrar, 
no entanto, que, atualmente segmentos profissionais minoritá
rios, identificados com as lutas populares, vêm realizando ex 

periências de trabalhos pioneiras, embora ainda restritas, na 
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assessoria a movimentos sociais de trabalhadore�, independeft 
te da mediação de instituições do Estado. 

Se a base organizacional através da qual atua 
o Assistente Social apresenta um nítido caráter de classe, o
vínculo com os propósitos da mesma passa pela adehâo des
se intelectual aos interesses sociais objetivos que aquelas
organizações buscam sedimentar no conjunto da sociedade. Essa
adesão é um pressúposto para o exercício de seu papel intelec

tual. Assim, o significado social que a instituição Serviço
Social vem desempenhando na sociedade capitalista, na intimi
dade do poder dominante, não é independente da conivência ati
va ou passiva de seus agentes, incorporando um pAojeto hocial.
que se expressa nos rumos ass.umidos por sua prática. Isto re
mete à necessidade de compreender quem é o profissional de 

Serviço Social e as mediações peculiares existentes em suas 
relações com as classes sociais. 

Se nos seus primórdios os pioneiros dispunham 
de uma origem de classe definida, oriundos dos setores abast� 
dos da sociedade, com o evoluir da instituição verifica-se um 
alargamento das fontes de recrutamento, acompanhados ao mesmo 
tempo, de um processo de secularização relativa (27) e de "P!! 
rificação profissional'', ou profissionalização. Os Assisten-
tes Sociais passam a ser provenientes, em grande medida , dos 
setores médios :urbanos, que almejam, numa profissão universi
tária ascender socialmente e obter meios de sobrevivência 
através de uma atividade remunerada. Mas este fator não ê su 
ficiente para elucidar a procura do curso de Serviço Social 
ao se constatar o precário "status" da profissão e o baixo ní 

(27) Coube, historicmrente à Igreja o quase monopólio da formação
profissional desses agentes. A maioria das Faculdades ainda, hoje, ê ca

tólica, a�liando o seu processó de incorporação ãs Universidades do Es
tado. Este delegou ã Igreja a tarefa de qualificação dos Assistentes So 
ciais, subsidiando, financeirmrente, os centros de fonnação, mas sem � 
ri-los diretmrente. 
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vel salar ial face a outras i:i1 terrtati V'as Vigentes n'o mercado 
de trabalho que prop iciam melhores possibilidades àqueles que 
pr iorizam galgar pos tos mais ren táveis  na sotiedadê. Ingre! 
sa, aí, ou tro fator importante: busca-se , tamb ém, uma profis

são que ve icule vantagens simbólicas, no campo da "solidarie
dade humana", da "realização pes soal", da  oportunidade de rea 
lizar uma nvocação" , inspirada em motivações religi osas ou 
claramente políticas. Trata-se de uma profissão que incorpo ra 
a mística do "servir", da ajuda, guiada por valore s  "nob res" 
e altr uístas , de caráter não utilitário (1-ª)· Portanto, bus 
ca-se no S erviço S ocial além de uma rem uneração  econômica, 
uma possibilidade de " recompensa pelo dever cumpr ido". Outro 
dado não desprezível, é a configuração da profissão como "se 
tor de refugo",  face a ou tras alternativas de escolha. (29). 

A compreensão des se perfil peculiar passa p� 
las características de ser uma profissão bas icamente feminina, 

(28) Pesquisa realizada em 1967, junto a estudantes de todas as esco
las de Serviço Social do Brasil, patrocinada pela ABESS, então Associa ::
ção Brasile ira de Escolas de Serv:iço Social, com a participação entre ou 
tros de Otávio Guilherme Velho e Pedro de Assis Ribeiro, revela os prin:
cipais.mtivos que levam a procura do curso de Serviço Social. São eles: 
"vontade de ser Ú't;il", "querer ajudar os outros" e "contribuir para o de 
senvolvimento do país", 32,7%� "achou que tinha vocação", "neio de se 
realizar", 25,3%; ttarranjar melhor emprego", 11,6%; exclusão de outras 
profissões, 10,4%; "ampliar conhecimentos", 5,2%; ngosto da profissão", 
"de lidar com pessoas", 4 ,0%; ,.influência de outra Assistente Sociáit'; 
1 ,1%; "teste de orientação vocacional", 0,4%; e outros, 9,3%. Dentre os 
"outros motivos" são destacados: privilégios obtidos pelos funcionários 
públicos com curso de nível superior e falta de outras escolas de nível 
superior que despertasse :naior interesse ao candidato. A referida pesqu,i 
sa mostra, ainda, que 90% dos estudantes são .do sexo feminino, incidên
cia elevada também encontrada em outras profissões com: Enfermagem, Bi
blioteconomia, Museologia, MÜsica; Nutrição e Obstetrícia, conforme da
dos da CAPFS. Ver: Valores e Ser\Tiço Social. Contribuição ao XIV Congre� 
so Internacional de Escolas dê Serviço Social. Helsink, ago. 1968. Rio 
de Janeiro, 1968. Sobre as vantagens simbólicas obtidas e procuradas na 
profissão ver, também, Jeannine Verdês-Leroux, op. cit. 

@) Tal característica é também constatada por J. Verdes-Leroux, op. cit. 
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que incorpora o peso da educação da mulher e da imagem con1 

truÍda socialmente em torno da feminilidade pela cultura do�i

nante. (30) 

A imagem social da profissão e do profissional 

encontra-se profundamente estigmatizada pelos estereótipos 

criados em torno da mulher, aparecendo como uma e xtensão pro

fissionalizante de s eu "papel na sociedade", como uma alterna 

tiva a vida doméstica e a participação política. A figura da 

mãe, da educadora e do sacerdote se mesclam na imagem social 

dessa profissão, de precária base técnico-científica que, hi� 
toricamente tendeu a valorizar • 1dons", os atributos de classe 

"naturalizados" como essenciais ã tarefa educativa e moraliza 

dora junto às classes subalternas. (31) 

Este tipo de educação s ocial predominante a 

que é submetida a mulher, especialmente aquelas oriundas de 

colégios c atólicos, permite facilitar a constituição de pro

fissionais de setores subalternos, porém, identificados ideo

logicamente com a cultura dominante, e com o projeto de socie 

dade que ela expressa. Muitas vezes , características de clas

se tendem a se erigir como atributos profissionais. O compo

nente humanitário, dentro de uma utopia conservadora, é cons� 
lidado aí, na m ística da ajuda, contribuindo para a legitima

ção da profissão diante de s eus próprios agentes, como uma 

profissão especial, que antes de ser trabalho é missão. 

(30) Este raciocínio se ap§ia na obra anterio:ilnerite citada. São ti
dos cõioo atributos essenciais às mulheres , entre outros: seriedade, mo
déstia, gosto de servir, negação de si nesma: esquecer-se, dar-se, devo
tar-se, sacrificar-se; capacidade de "entrar" na vida alheia, de conpr!. 
ender os demais , dotada de fina intuição peculiar. Educada através de 
uma repressão sexual moralizadora e infantilizàda diante do sexo oposto, 
busca-se reforçar, ideologicamente, certas aptidões "naturais" que a se!!_ 
sibilizam de modo especial para o trabalho a "serviço da conn.midade". 

'21) Até a década de 70 , pelo menos , a seleção para as Faculdades de 
Serviço Social incluia, além do ·exame vestibular, a exigência de testes 
vocacionais, realizados por especialistas, que buscavam detectar as apti 
dões e tendências pessoais do candidato à profissão. 
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Essas características contribuem para que as 
relações entre o Assistente Social e as classes trabalhadotas 
se emoldurem numa dimensão .tu..te.la.Jt, marcada pelo paternalism:ó 

autoritário. O profissional tende a reproduzir suas disposi 
ções e comportamentos de classe junto ao "povo", .à medida que 
defronta-se com um modo de vida que, a princípio lhe ê estra
nho, apresentanto-o como "problemático", "anômico", "amoral" 
e "desajustado". A clientela tende a ser infantilizada e es

tigmatizada pelo profissional, desqualificada diante de si 

mesma pelas suas condições de vida e pela sua maneira de en 
frentar e resistir à vida. Essa incriminação esteriotipada 

evoca pretensões universalizantes da burguesia, que busca im 
primir, através de seus intelectuais, parâmetros de sua raci� 
nalidade ao cotidiano da vida operária, A prática do Assiste� 

te Social está, ainda, muitas vezes voltada, para o preenchi
mento de funções de intelectuais da classe trabalhadora, atri 
buindo-se um pap�l de porta-voz e representante de seus inte
resses ou cooptando lideranças, formando-as e ·orientando-as 

numa perspectiva de mútua colaboração entre as classes, de 
neutralização de tensões. 

Porquanto essas características evidenciam el! 

mentos favorecedores da cooptação desse intelectual pela bur
guesia e seus aliados, partilhando de seu "partido ideolôgi 
co", nos termos de Gramsci, deve ser, ainda, destacado como 

se expressa a relativa autonomia em relação is classes que es 
se intelectual dispõe e como a representa� 

Esta autonomia é característica de suas pro-

prias funções intelectuais que exigem uma certa distância crf 

tica face as classes sociais a que se vincula, embora circun� 
crita a seus horizontes; deriva, também da autonomia relativa 
das organizações em que trabalha o Assistente Social frente 

as classes que as constituiram. Aqueles organismos instituci� 
nais, dispondo de funções específicas na sociedade, nao são 
meros reflexos dos interesses dominantes: concretizam e ex-
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pressam as polarizações sociais presentes numa: dada situação 

histórica. Seu vínculo com o poder é mediado pelo jogô dás 

forças sociais dentro de quadros- conjunturais específicos.Por 

outro lado, o exercício profissional aí efetivado supõe a de
legação de uma parcela de poder de decisão ao Assisteate So
cial que se exprime na definição de suas atividades. da manei 

ra de conduzi-las, assim como em suas relações com a "client� 

la". A própria fluidez das tarefas desempenhadas pelo profis
sional e sua flexibilidade de adaptar-se â condições diferen

ciadas de trabalho, faz com que, ocupar um cargo signifique, 

muitas vezes, estabelecer suas próprias atribuições e ativida 
des a partir das solicitações feitas pelo empregador, confir

mando-as ou adequando-as aos preceitos profissionais. 

Ainda o fato do S erviço Social ser regulament� 
do como uma profissão liberal, embora em choque com a sua pr! 
tica efetiva dependente de uma relação contratual de trabalho 

com as -entidades :empregadoras, atribui ao profissional certas 
prerrogativas, como o respeito a um código de ética, que lhe 
preserva um certo poder de barganha diante das instituições, 

na defesa de suas .próprias iniciativas. 

Na procura de consolidar as bases de legitim� 

çao legal e social da profissão os Assistentes Sociais cria
ram uma profícua rede de meios de expressão de seus interesses 

corporativos. Esta se consolida em atividades de culto à pro 
fissão (seminários, congressos internacionais e nacionais, g� 

ralmente prestigiados e avalizados pela presença de altas fi

guras governamentais e eclesiásticas), na criação de órgãos 

próprios de difusão, de conquista de uma legislação profissio 
nal, e de uma malha de ássociações e entidades profissionais, 

de âmbito nacional, regional e local. (32) Conquistas expres-

(32) Pode-se arrolar os seguintes dados que ilustram a afinnação fei
ta: Einl946 é criada a ABAS - Associação Brasileira de Assistentes So
ciais, com ramificações estaduais através das APAs - Associações Profis
sionais de Assistentes Sociais. No mesmo ano é criada a ABESS - Associa
ção Brasileira de Escolas de Serviço Social e, posterionnente, Associa-
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sivas foram obtidas a nível da regulamentação da profissão e 
do ensino especial izado. {33) Estas lutas vol tadas pârâ. ô te•

conh ecimento profissional e preservação de seus privilégios 
no me rcado de trabalho ,  refo rçam o "espí rito de casta" dos 
Assistentes Sociais, mas pouco avançaram no processo de orga
nização polí tica da catego ria, nas lutas po r reivindicações 
trabalhistas e salariais, tendênci a  esta que só vem reverten
do nos Últimos anos. Ao contrário, tenderam a significar a re 
nevação de manifestações de adesão ao poder, não eliminando 
confli tos secundários no bôjo das negociações das reivindica
ções em pauta. Contribuíram, no entanto, para refo rçar a au
to-definição desse intel ectual como autônomo e .independent e  
das c lasses soc iais. A esse movimento s e  aliam os componentes 
o ri undos do humanismo cristão, de ori gem metafísica, em q ue o
Homem "in abstrato" ocupa o lugar das classes sociais, obscu
recendo para o próprio agente suas relações com as i ns.tânci as

ção Brasileira de Ensino em Serviço Social, de âmbito nacional, organiza 
da através de regionais. Em 1957 surge o primeiro sindicato de Assisten=

tes Sociais em Porto Alegre. Em 1962 é criado o CP.AS - Conselho Federal 
de Assistentes So.ciais, e os CRAS - Conselhos Regionais de Assistentes 
Sociais, vinculados ao Ministério do Trabalho. Marca presença, ainda, o 
Comitê Brasileiro de Conferência Internacional de Serviço Social (ICSW) 
logo Comitê Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, 
entidade técnico-científica, com anpla influência no meio profissional. 
Em 1940 coneça a ser publicada com regularidade a Revista Serviço Social 
que perdura atê a dêcada de cinquenta. Em 1965 é lançaãã a Rêvistà Dêha
tes Sociais pelo CBCISS e em 1979 começa a ser publicada a Rêvista Ser
viço Social e Sociedade, em São Paulo. A respeito dos principais Congres 
sos de Sêmço Social no país , até a década de 60 , ver M. V. Iama.moto e

R. de Carvalho. "Relatório Final da Pesquisa sobre a História do Serviço
Social no Brasil", op. cit.

� Dentre essas conquistas se destacam: Portaria 35, de 19/04/49, 
do Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio que enquadra dos Assis
tentes Sociais no 169 grupo das profissões liberais; Lei 1.889, de 13/ 
06/53, que regulamenta o Ensino do Serviço Social, regulando os seus ob
jetivos, estruturação e prerrogativas dos portadores de diploma de Assi� 
tente Social e Agente Social; Lei 3.252, de  27/08/57, que regulrurenta o 
exercício profissional; Decreto 994, de 15/05/62, que regulammta a Lei 
anterior e cria o CF.AS e os CRAS; Portaria Ministerial de 04/12/62, que 
fixa o currículo mínimo e a duração do curso de 4 anos; Código de l!tica 
aprovado pelo CF.AS, em 08/05/65. 
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mandatárias, contribuindo para fazê-lo incorporar o empreendi 
mento cultural que lhe é delegado. Concorre, ao mesmo tempo, 
para mascarar, junto à "clientela", as posições de classe que 
veicula. A isto se acresce o precário "status" da profissão 
que reforça para o Assistente Social sua auto-imagem de um in 
telectual independente do poder. 

De outro lado, o processo de ampliação da cat� 
goria profissional junto a "classe média". que vivencia os re 

sultantes de uma política econômica que nem sempre lhe é favo 
rável, alarga as possibilidades der Assistente Social perceber':"" 
se e identificar-se como trabalhador assalariado, condição 
que o integra, objetivamente, ao conjunto das lutas gerais 
dos trabalhadores. 

Todos esses fatores se somam na configuração 
de uma consciência profissional profundamente ambígua, em que 
se constata uma ampla distância entre propósitos anunciados 
e os resultados da ação. Mobilizado por �otivações pessoais e 
pela "boa intenção" de solidariedade humana aos setores mais 

pauperizados e oprimidos da sociedade, o profissional acredi
ta, frequentemente estar trabalhando para os interesses do 
"povo". Porém sua crença é subvertida através de sua prática, 

transmutando-se em resultados que negam as representações de 
seu fazer. Confunde, frequentemente, intenções com o resulta
do e significado social de sua intervenção profissional na so 
ciedade. Essas indicações trazem alguns elementos para compr� 
ender algumas das particularidades do intelectual Assistente 
Social: ele não se enquadra na linha dos grandes pensadores, 

dedicados às atividades de elaboração científica, e de cria
ção do saber. (34) Sendo o Serviço Social uma disciplina de 

(34) O acervo das atividades de investigação e pesquisa no Serviço 
Social é extremamente parcironioso, assim como daquelas atividades volta 
das para a sistematização teórica de sua prática. Tal se reflete na en
gua literatma profissional publicada� quando comparada a outras profis
sões da área das Ciências Sociais. 
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-ln�ell.venção na realidade, as atividades de elaboração teórica
não têm sido o eixo do labor profissional. Ao contrário, emer
gindo na tendência verificada na sociedade capitalista de
segmentação entre teoria e prática, tem se perfilado como uma

atividade predominantemente prática, de aplicação de conheci•
mentes produzidos em outras instâncias, para a introdução de

mudanças imediatas no contexto social.

Assim sendo, o papel de�se intelectual tem si 
do basicamente instrumental, de difusão de teorias e ideolo -
gias, de articulador das classes trabalhadoras na Órbita das 

instituições do poder de classe. Ou seja, exerce suas funções 
intelectuais principalmente como educador, organizador da he
gemonia e da coerção das classes a que se vincula objetivame!!_ 
te. Essas funções são exercidas através da mediação dos servi 
ços sociais, previstos pelas instituições e procurados pelos 
"clientes", ao mesmo tempo em que se torna um interm.ediárioe!!_ 

tre aquelas organizações e a vida privada do trabalhador, in
vadindo e interferindo nas esferas particulares de sua vida 
cotidiana. 

Trata-se de um intelectual .&abatte.Jz.no, um pll.�. 
ó-l.&.&-lona..l da. c.oeJz.ç.ão e. do c.on.&en.õo, predominantemente articu
lado a burguesia como integrante de seu "partido ideolÕgicon . 

Mas é, também, um profissional que vivencia uma tensa ambigui 
dade: incorporando uma utopia reformista conservadora, de cu
nho humanitário-cristão, suas representações convivem em ten
sao com os resultados de sua prática. 

5.4. O Serviço Social Face ã "Questão Social" no Capitalis 

mo MonoEolista 

O propósito deste item final é acentuar alg� 
mas paJz..:t-lc.ulaJz.-lda.de-0 do pll.oc.e-0-00 de. Jz.e.6oJz.mutação poll. q ue. pa.6-
.õa a. -ln.&�-l.:tuição Se.Jz.v-lç.o Soe-la.e. pall.a 6aze.Jz. 6Jz.en.:te â-0 novM e� 

Jc.a.c..:te1t.1.-0t.i..c.M da. "q ae..&.:tão .õoc..i..a..t", em um quadro de aprofunda-
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mento do capitalismo monopolista na sociedade brasi1eira e 

de um novo padrão de dominação instaurado pelo "Estado At.tt.2, 
crático-Burguês". Coloca-se em relevo M Jc.e.ópO.õtM da.da..6 .pt

lo.ó A.õ.6i.6tente.ó Soc.i.a.i.ó, expressas na adequação do dircurso e 
do projeto de prática profissional à correlação de forças en 
tre as classes sociais nessa conjuntura histórica particular. 

Se os desafios de revisão teórico-prática da 
profissão, colocados pelo próprio momento histórico, atingem 
globalmente a instituição, as respostas dadas por seus agen
tes tendem a se polarizar diante das forças sociais presentes. 
Ou seja, elas conformam mane.i.Jc.a..6 di6e1c.enc.i.ada..ó de a.p1c.eende1c. e 
v.i.veJz. a. cJc.i.ó e pJz.o 6i.õ.óiona.l e a. c.on6.i.Jz.ma.ç.ã.o ou a..tteJc.a.ç.ã.o dM 
ba..õe.ó .tegit.i.madoJc.a.ó de.ó.óe exe1c.c.Zc.i.o p1c.06i-0.óiona..t na .óoc.iedade 
de ela.ó.ô e.ó • 

Este é um fato novo na história do Serviço So 
cial brasileiro. � nesse período que parcela da categoria pro 
fissional tenta romper o compromisso historicamente estabele

cido com os interesses dominantes, consolidando'questionamen
tos à tradição conservadora do Serviço Social. g nesse momen
to que a instituição e parcelas de seus intelectuais se cin
dem pela polarização do confronto de classes, começando a maE 
car presença no meio profissional de Assistentes Sociais cor
rentes de pensamento que contestam, em diversos níveis, as 

práticas institµcionais e o compromisso teórico com o conser
vadorismo presente nas Ciências Sociais. 

gesse processo que se busca caracterizar, re� 
gatando algumas marcas de origem da profissão na elaboração 

daquelas respostas, ou seja: a atualização e a ruptura com a 
herança conservadora do Serviço Social. No decorrer da análi
se procura-se, ainda, compreender a ambiguidade presente no 

Serviço Social, expressa pela defasagem entre intenções e re 
sultados da prática profissional no cotidiano da vida em so
ciedade. 
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Na vertente modernizadora. que vivencia a cri 

se profissional como atualização da instituição e reforço de 

suas bases de legitimação junto as instâncias mandatárias, a
centuam-se as muda.nç.a..ó de óoJt.ma. do discurso e da prática, manti 

dos os vínculos do intelectual com o poder. 

Na tendência que se lança na tentativa de tup� 

tura com a herança conservadora do Serviço Social, problemati 

za-se os requisitos e dificuldades vivenciadas pelo intelec 

tual que se orienta para um outro projeto de sociedade, atra

vés de uma prática efetivamente inovadora. 

5.4.1. A Herança Conservadora do Serviço Social e sua 

Atualização 

A compreensão das respostas dadas pelos Assis

tentes Sociais às novas detenninações da "questão social" no 

capitalismo mon�polista implica em retomar algumas marcas de 
origem da profissão que subsistem, hoje, redefinidas e que con 

ferem certos traços peculiares ao exercício desses profissio

nais. O objetivo ê, em primeiro lugar, situar essas marcas de 
origem no bôjo do Jt.eóoJt.mi.ómo con.óeJt.va.doJt.; em segundo lugar, 

acentuar como essa prática e sua justificação teórico-ideoló

gica mudam de forma, preservando, no entanto, seus compromis

sos sócio-políticos com o conservadorismo, no decorrer da evo 

lução do Serviço Social. (35) 

O Serviço Social, como profissão inscrita na 
divisão do trabalho, surge como parte de um movimen:to .tiocia.l 

mais amplo, de bases confessionais, articulado à necessidade 

de formação doutrinária e social do laicato, para uma presen 

(35) Não se trata de efetuar uma reconstrução histórica do Serviço
Sociarno Brasil t mas apenas de resgatar certos traços de origem para os 
propósitos supra referidos. A r�tomada sintética de características da
profissão no passado e de sua inserção na sociedade da época está basea
da em: M.V. Iamamoto e R. de Carvalho. "Relatório Final da Pesquisa so
bre a História do Serviço Social no Brasil", op. cit. Consultar, tanbém, 
R. de Carvalho: ''Modemos Agentes da Justiça e da Caridade", op. cit.
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ça mais ativa da Igreja Católica no "mundo temporal", nos inf 
cios da década de trinta. A Igreja supera a postura contempl� 
tiva, na tentativa de recuperação de áreas de influência e 
privilégios perdidos, face a crescente secularização da soei� 
dade e às tensões presentes nas relações entre Igreja e Esta
do. Fortalece-se defensivamente, organizando e qualificando 
seus quadros intelectuais laicos, sob a orientação direta da 
hierarquia, para uma ação missionária e evangelizadora junto 
i sociedade. Contrapõe-se aos princípios do liberalismo e ao 
comunismo, que parecem como um perigo ameaçador a sua posição 
na sociedade. O movimento de "reação católica" é respaldado em 
uma vasta rede de organizações difusoras de um projeto de re
cristianização da ordem burguesa, sob o imperativo ético do 
comunitarismo cristão, exorcizando-a de seu conteúdo liberal. 
Luta, ainda, a Igreja, pela legitimação jurídica de suas áreas 
de influência dentro do aparato de Estado. (36) 

õ debate sobre a "questão social" atravessa to 
da a sociedade a partir das grandes mobilizações da classe 
operária nas duas primeiras décadas do século, obrigando o E� 
tado,,as frações dominantes e a Igreja a se posicionarem dian
te da mesma. g encarada pela Igreja segundo os preceitos esta 
belecidos nas Encíclicas Papais (especialmente Rerum Novarum 
e Quadragesimo Anno) as quais são a fonte inspiradora das po
sições e progr�mas por ela assumidos diante dos "problemas so 
ciais". A nquestão social" é vista como uma qu.e-0.tã.o mo.Jta.l e. 
Jte.llglo-0a, antes de ser econômico-política. A sociedade é ti
da como um todo unificado, através de conexões orginicas exi! 
tentes entre seus elementos, que se sedimentam através das 
tradições, dogmas e princípios morais de que a Igreja é depo-

(36) Dentre a vasta rede de entidades católicas que dão suporte ao 
processo de mobilização do laicc:i.to pode-se citar: O Centro D. Vital, o
Instituto de Estudos Superiores, a �ão Universitária Católica, a Liga 
Eleitoral Católica, os Círculos Operarios criados a partir de 1932. Em 
1935 é criada, segtmdo moldes europeús,a Ação Católica Brasileira com 
ramificações no meio estudantil, operário, etc. 
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sitâria. Deus é a fonte de toda a justiça ,  e apenas uma socie 
dade baseada nos princípios cristãos pode realizar a justiça 
social. A intervenção do Estado na "questão social" é legíti
ma, enquanto deve servir ao bem comum. O Estado deve preser 
var e regular a propriedade privada, impor limites legais aos 
exee6606 de exploração de força de trabalho e, ainda, tutelar 
os direi tos de cada um, especialmente daqueles que necessitam 
de amparo. Porém o Estado não pode negar a independência da 

sociedade civil. Entre ele e os indivíduos existem os grupos 

sociais "naturais" (família, corporação , nação , etc.), orga ... 
nismos autônomos, mais que mera soma de indivíduos, que limi 

tam a ação dominadora do Estado. Deve a I greja compartilhar 
com o mesmo a atuação diante da "questão social", na tarefa 

de recristianização da sociedade através dos grupos sociais 

básicos, especialmente a família. Impõe-se uma ação doutriná
ria e organizativa junto ao proletariado, livrando-o das in

fluências da vanguarda socialista do movimento operário, har

monizando as classes em conflito com base no comunitarismo 
cristão. (37) 

A partir desse suporte analítico e dessa estra 
tégia de açao a Igreja deixa de se antagonizar com o capita -

lismo, concebendo-o através da terceira via, em que o socia 
lismo é veementemente combatido e o liberalismo substituído 
pelo comunitarismo cristão. 

(_;rr) Ver: R. Della Cava. "Igreja e Estado no Brasil no Século XX". 
Estudos CEBRAP, n9 12, São Paulo. Cebrap, 1975 ; A.C. Villaça. O Pensa
mento Catôlico no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar, 1975; T. Bnmeau. O Ca
tolicismo Brasileiro em Epoca de Transição. São Paulo, Loyola, 1974; L. 
W. Vianna. Liberalismo e Sindicato no BrasiL Rio de Janeiro, Zahar,1975;
J .A.R. Rodrigues. Smdicato e DêsenvolVJ.mento no Brasil. São Paulo, Difel,
1968; A.A. Lima. A Fmdâção êlãs Duas Primeiras Escolas de Serviço Social 
no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada ã Escola de Serviço S� 
cial da PUC-RJ. Rio de Janeiro, 1977 (mimeografado) ; M.:C. Yasbeck. Estu 
do da Evolução Histórica da Escola de Serviço Social de São Paulo no pe
ríodo de 1936-1945. Dissertação de Mestrado apresentada ã PUC-SP. São 
Paulo, 1977. 
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Incorporando esses princípios o Serviço Social 
surge da iniciativa de grupos e frações de classes dominantes. 
que se expressam através da Igreja, como um  dos désdobramen
tos do movimento do apostolado leigo. (38) Aparece como uma 
das frentes mobilizadas para a formação doutrinária e para um  
aprofundamento sobre os nproblemas sociais" de mi litantes ,  es 
pecialmente femininas , do movimento católico, a partir de um 
contato d ireto com o ambiente operário. Está voltado para uma 
ação de levantamento mo4a.l da família operária, atuando prefe 
rencialmente com mulheres e crianças. Através de uma ação in
di vidualizadora junto 5.s "massas atomizadas social e moralmen
te" busca estabelecer um contraponto às influências anarco-sin 
dicalistas no proletariado urbano. 

O Servi ço Social fi gura aos militantes desses 
movimentos como uma alte4na.Uva p4o6i◊-õiona.lizante ã◊ -õua..6 
a.ti.vida.de-ô de a.po-õto.tado -0 o cia.l ,· num momento de profundas 
transformaç5es �ociais e políticas. A Ação Soc ial e a Ação Ca  
tÓlica (39 ) logo tornam-se uma das fontes preferenciais de re 
crutamento desses profissionais .  

(38) Associações Assistenciais e do militantisioo católico consti
tuem ãsbases organizacionais e humanas mais importantes para a emergên
cia da profissão no Brasil. Entre elas pode-se citar a .Associação das Se 
nhoras Brasileiras, ftmdada em 1922 no Rio de Janeiro e a Liga das Senho 
ras Católicas, criada em 1923, em São Paulo. Em 1932 é fundado do Centro 
de Estudos e Ação Social, entidade feminina, que toma a iniciativa da

criação da primeira Escola de Serviço Social-, em São Paulo no ano de 
1936, hoje Faculdade de Serviço Social da PUC-SP. 

(39) "A Ação Católica assinala o início de uma nova época na histó -
ria dareligião: quando elà de concepção totalitária (no duplo sentido: 
de que era.uma concepção total do mundo, de uma sociedade no sentido to 
tal) tonn-se parcial (ta:nDêm no duplo sentido) e deve possuir um parti
do próprio ••• A Ação católica reyresenta a reação . contra a apostasia dãs 
filas massas, impotente, isto e. contra a s&traçao de uma·concepçâo re 
1giosa do mundo. Não é mais a Igreja quem etennina o terreno e os 

Jll;}ios de luta; ao contrário, -ela deve aceitar o terreno que lhe i.npõem 
os adversários ou a indiferença e servir-se de annas tomadas de emprésti 
100 de seus adversários (a organização política das massas). A Igreja es 
tá, portanto , na defensiva, perdeu a autonomia dos ioovimmtos e a inicia 
tiva, não é mais uma força ideológica mundial, mas uma força subalter-=

na .•• Cristopolti reconhece que a Ação Católica é uma inovação e, não co 
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A profissão não se caracteriza apenas como no 
va forma de e xercer a caridade, mas como forma de intervenção 
ideológica na vida da classe trabalhadora. com base na ativi
dade assistencial e cujos efeitos são essencialmente políticos: 
o enquadramento dos trabalhadores às relações sociais vigen
tes, reforçando a mútua colaboração entre capital e trabalho.

Diferenciado da caridade tradicional, encarada 
como mera reprodutora da pobreza, o Serviço Social propõe uma 
açao educativa junto à família trabalhadora, numa linha nao 
apenas curativa, mas preventiva dos pro�lemas sociais. Distin 
gue-se, também, da assistência pública, enquanto esta produz 
respostas não diferenciadas aos "problemas sociais", desconh� 
cendo a singularidade e particularidade dos indivíduos. O SeE 
viço Social atuando através de entidades filatrópicas priva -
das e através do Estado, orienta-se para uma individualização 
da p�o�eção legal entendida como assistência educativa adapt� 
da aos problemas'.individtiais. Desconhecendo o caráter de ela� 
se dos antagonismos sociais, os efeitos desses antagonismos 

são considerados motivos relevantes para um tratamento sócio
educativo da "clientela", tratamento esse de cunho doutriná-
rio e moralizador, amplamente aurido no senso comum da classe 
de origem desses profissionais. O Serviço Social se propoe, 
ainda, a uma ação organizativa junto a população trabalhadora, 
dentro do programa de militincia cat6lica, fazendo frente às 
iniciativas provenientes de lideranças operirias que não ade 
rem ao associativismo católico. 

mo dizem as encíclicas papais urna atividade que sempre existiu desde o 
tempo dos apóstolos. Ela é tuna atividade estreitanente lisada, Como rea
ção, ao iluminismo francês e ao hberalism::>, etc., e à atividâde dõs Es

tados modernos pela separação da Igreja, isto é, ã refonna intelectual e 
moral bem ma.is radical, �ara as classes dirigentes, que a Refonna Protes 
tante; é a atividade Catolica que co:ireça a configurar depois de 1848, dÕ 
fim da Restauração e da Santa Aliança. A Gramsci. Maguiavel, a Política 
e o Estado Moderno, op.cit., p. 280, 281, 283, respectivamente. 
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Esses elementos, sinteticamente colocados em 
relevo, permitem subsidiar a afirmativa de que o SeJtviço So
eial e.me)r.g e. e,omo uma. aA:,ivida.de. eom ba.-6 e.-6 ma.,ü doutJtirtânia.-6 
que eie.nt16iea..6, no bojo de. um movimento de eun.ho Jte.60Jtmi-0-
ta-eon.-0e.Jtva.d0Jt. O processo de secularização e de ampliação do 
suporte técnico-científico da profissão -- que se dá com o de  
senvolvimento das escolas (depois faculdades) especializadas 
no ensino de S erviço S ocial -- ocorre sob a influência dos 
progressos alcançados pelas Ci&ncias Sociais, nos marcos do 
pensamento conservador, especialmente de sua vertente empiri
cista n orte-americana. Este universo intelectual, ao invés de 
produzir rupturas profundas com as tendências pragmatistas da 
profissão as reforçam e atualizam. O Se.nv-lç,o Soeia.l mantêm 
.6e.u ea.Jtâte.lL têcn.ieo-in-0t1Lume.nta.l volta.do pa.Jta uma ação e.duea
tiva. e. olLga.n.lza.tiva. j un.to a.o ptLo.e.e.ta.fLia.do u.fLban.o, a.4.tic.u.la.ndo 
na. j u.õt,i, li,i..c.a..tiva. de..ó.6 a a.ç.ão o d,i,-6 euJt-6 o huma.ni.6 .ta., e.ale.a.do na. 
6ilo-006ia a.1Li-0to�êlic..o-tomi-0ta. a.a.6 p!Linc..Zpio.6 da. te.aJtia da m� 
de.Jtnizaç,ão p1Le..6e.nA:e. n.a.-6 Ciên.c.ia.,& Soeia.i-0. Esse arranjo teóri-
co-doutrinário, oferece ao profissional um suporte técnico-
científico, ao mesmo tempo em que preserva o caráter de uma 
profissão "especial", voltada para os elevados ideais de "ser 
viço ao Homem". 

A fundamentação dessas afirmativas supoe reto
mar algumas características do pensamento conservador e sua 
influência na �nálise sociológica .  

O conservadorismo moderno (40), implicando nu-
ma forma peculiar de pensamento e de experiência prática, 

(40) As considerações sobre o pensamento conservador e sua presença
nas Ciências Sociais têm por base as análises de: R. Nisbet� Lá ·Forma
ción del Pensamiento Sociológico. Buenos Aires , .Anorrortu, Vol. I , l96�; 
R. Nisbet. "Conservadorismo e Sociologia" In: J.S. Martins. Intro�o
Critica à Sociologia Rl.iral. São Paulo, Hucliec, 1980 , p. 62-6 7; K. -
nheim. Ensayos ·ae ·sociolo,ia t Psicolosia ·Social. Mexico. Fondo de Cultu 
ra Economica, 1963, Cap . I 11 1 Pensamento Conservador", p. 84-183: K. 
Mannheim. Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro, Zahar, 3a. ed., 1976; H. 
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fruto de  uma situação  histórico-soc ial específica: a socieda 

de de  c lasses em que a burguesia emerge como protagonista do 
mundo capitalista. reste, s egundo Mannhe im, o ambiente socio  
lógico do cons ervadorismo mo derno, isto é ,  do tradicionalismo 

fe ito consci ente , como um con��a-movimen�o, o ponente históri 

co das t endências da i lustração . (41) Reage ao racionalismo , 
ao pensamento a bas e  do cálculo , nec essário a universalização 

das re lações de troca que s e  impõe , quando a mercadoria tor 
na-se a me diadora por exc elência das re lações sociais e o lu
cro o c entro mo tor da sociedade capitalista. 

A fonte  de  inspiração do p ensamento conserva

dor provêm de um modo de vida do passado, o qual ê r esgatado 
e pro posto como uma Ótica de interpr etar o pre sent e  e como 

conteúdo de um programa viáv e l  para a soci e dade capi talista. 

Lefbvre. De lo Rural a lo Urbano. Barcelona, Ed. Península, 1974, cap. 
I. "Problemas dê Sociologia RÜral'', p. 19-38 e J .S. Martins. "As Coisas
no Lugar" (Da Ambiguidade à Dualidade na Reflexão Sociológica sobre a Ci
dade-Canpo). In: Sobre o �o Capitalista de Pensal', op. cit., p. 43-

82.
- - . -

(41) Mannheim, utilizando a técnica de análise de significações, com
preenOe o conservadorismo como um estilo de pensamento, um modo de conhe 
cer e experimentar o mtmdo, que tem por base o destino dos grupos e elas 
ses sociais que são os seus portadores. O estilo de pens�nto expressa-:
portanto, uma intenção bâsica, decorrente de um modo de vida. Enquanto 
ao modo de vida capitalista corresponderia o estilo de pensamento racio
nalista, o conservadorismo expressaria um modo de vida pré-capitalista, 
subsistindo como contra-corrente junto a camadas sociais que permanece
ram "fora" do processo capitalista de racionalização: estratos campone
ses, gp.1pos pequeno-burgueses descendentes do artesanato e, ainda, nas 
tradições aristocráticas da nobreza. As relações irracionais entre os ho 
mens são levadas para a periferia da vida dos indivíduos, em suas esfe-=

ras Íntimas e_privada s e para o� grupos que vivem na periferia da nova 
sociedade. Ver. ·K. Mannheim. Ensayos de Sociologia f5 Psicologia Soçial,
op. cit •• J .M.S. Martins, na obra supra citadâ, elâ oradã uma . crítica 
desse esquemà analítico, a qual é incorporada no presente texto. Ver: 
JS Ma .  "'AsC ' L " .. • • rt1ns. 01sas no ugar. . . , op. cit •• 
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"A CoTIR.midade se levanta contra a sociedade (para empre 
gar a tenninologia de Tonnies), a família contra o con 
trato, a certeza intuitiva contra a razão, a experiên
cia espiritual contra a experiência material. Todos e� 
tes fatores, parcialmente ocultos na base resma da vida 
cotidiana, são descobertos subitamente pela reflexão e 
se luta a favor deles". (42) 

Nesse sentido os conservadores são 11profetas 
do passado". (� Porém, a e xaltação deliberada d e  formas de  
vida que já foram histo ricamente dominantes, vistas como pro
postas válidas para a organização da  sociedade presente, é 
elaborada teo ricamente através de categorias típicas do rac i o  
nal ismo capitalista. (44) Instaura-se, assim , uma tensão en
tre a concepç ão e programas que veicula e o p r ocedimento analí
tico através do qual são prop ostos. 

O que·se constata é um "rapto ide ológico"  (45) 
de no ç o es que são reinterpr etadas no seu signi ficado original 
e propostas como "válidas" para se compr eender e agir em um 
contexto histórico d iferenciado daquele no qua l emergiram. Po 
rém válidas pa ra qu em interessa obscurecer as contradições 
próprias da sociedade capitalista, interpr etando-a de man eira 
que a nível analítico , sobressaia apenas o que favo r eça sua 
pr6pria co esão e reproduçã o, enc obrindo as desigualdades fun
damentais que nela são produzidas. 

(42) K. :Mannheim. "Ensayos ••. ", o�. cit., p. 100-101.
@ R. Nisbet."La Ponnación del ensamiento Sociológico", op. cit._, 

p. 26.
® "O romantismo tratou de resgatar as forças irracionais reprimi

das, . lutou por elas, porém não advertiu que o nero fato de prestar -
lhes uma atenção deliberada significa uma racionalização inevitável. O 
romantismo realizou uma racionalização que a ilustraçao burguesa nunca 
havia feito ••• Quando o clima geral é racionalistà até os elerentos irra 
cionais tem que ser submetidos ã reflexão racional para serem entendidos. 
Assi m o romantismo pode ser interpretado c0100 recompilação ou tm1 resgate 
de todas as atitudes e modos de vida definitivamente religiosos, reprimi 
dos pela marcha do racionalismo ca12italista, porém uma recompilação e
uma conservação no plano da reflexao". K. Mannheim, idem, p. 101. 

(45) H. Lefebvre. De lo Rural a lo Urbano, op. cit .•
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Através desse mecanismo, o pensamento conserva 

dor deixa de se antagonizar com o capitalismo. Aquela terisão 

referida -- entre noções e idéias oriundas do passado, más ressu 

citadas intencional e racionalmente cooo ideologicamente váli 

das para responder as necessidades de explicação da pr6pria 

sociedade capitalista, --- permite que ele seja articulado is 

intenções básicas da burguesia, isto é, uma forma de agir e 

de pensar a sociedade a partir da perspectiva dessa classe. 

Martins (46) analisando a ambiguidade presente no pensamento 

conservador, sustenta que racionalismo e conservadorismo sao 

duas maneiras de viver e de ver a sociedade, portanto dois 

pensamentos, mas integrados a um �nico e4�llo de pen4amen�o, 

exprimindo um modo de vida: o da sociedade capitalista. 

Assim o conservadorismo não significa apenas 

uma continuidade e persistência no tempo de um conjunto de 

idéias constitutivas da herança intelectual européia do Sécu

lo XIX, mas de idéias que, reinterpretadas, se transmutam em 

uma ótica de explicação e em projetos de ação favorecedores 

da manutenção da ordem capitalista. Isto possibilita que o 

pensamento conservador e racional possam ser compatibiliza 

dos, apesar de suas diferenças, dentro de um mesmo projeto de 

classe para a sociedade. 

Essa análise nao exclui a importância de se 

apreender algumas peculiaridades do pensamento conservador e 

de sua presença nas Ciências Sociais contemporâneas t para a 

compreensão do Serviço Social, que nasce e se desenvolve embe 

bido em idéias conservadoras, incorporando as ambiguidades do 

reformismo conservador. 

( 46) J. S. Martins • "As Coisas no Lugar ••• ", op. ci t ••
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Dentre as características do pensamento conser 
vador, (47) destaca-se sua vocação pelo passado, terreno ger-
minativo da inspiração para a interpretação do presente. O 
passado é experimentado como virtualmente presente. A so cied� 
de tende a ser apreendida como constitutiva de entidades orgâ
nicas, funcionalmente articuladas, cujo modelo é a família e 
a corporação. Os pequenos grupo s são tidos como fonte das re
lações interpes soais , da sociabilidade e da  moralidade. Valo
riza o s  elementos sagrados, i rracionais , não utilitários da 
existência em contraposição ao p rimado da razão. g da trad i -
ção e dos costumes de onde de riva a leg itimidade da aut orida
de . O conservador pensa ã base do "nós", encarando o indivíduo 
não como uma partícula isolada e atomizada na socie dade, mas 
como parte de unidades mais amplas, dos g rupos sociais bâsi -
cos. Reage a toda igualdade externa, q ue desconheça as parti
cularidades individuais. A individualidade é, aí, radicaliza 
da: (48) os home�s são seres essencialmen te desiguais, por
quanto particulares. A liberdade é subjetivada: consiste na ha 
bilidade de cada indivíduo desenvolver-se de acordo com as 
possibilidades e limitações de sua personalidade, com o nu-
cieo de seu ser e o ser mais profundo do homem é sua indivi
dualidade e sua essencia moral. Assim a liberdade é levada, 
restritiva mente, a esfera privada e subjetiva da vida en quan 
to as relações "externas I I  e soe iai s dev-em ser subordinadas aos 
princípios da ordem, da hierarquia e da disciplina. 

(iZ) Ver: R. Nisbet. "Conservadorismo e Sociologian , op. ci t . ; e K. 
Mannheim. Ensa�os de Sociologia ..• , op. cit •• 

(48) "Ore onnismo conservador consiste na substituição de fatores
indi viãuais por outros fatores individuais ("melhoras 11

) ; e refonnismo 
progressista tende a suprimir um fato indesejável, reformando todo o mun 
do circundante que torna possível sua existência. Assim, pois, o refor -=

mismo progressista tende a atacar o sistema no seu conjunto, enquanto o 
reformismo conservador ataca detalhes particulares". K. Mannheim.En.sayos 
de Sociologia ... , op. cit., p. 116. 
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O conservador reage aos princípios universali 

zantes e abstratos do pensamento dedutivo: seu pensamento te� 
de a aderir aos contornos imediatos da situação com que se d� 

fronta valorizando os detalhes, os dados qualitativos, os ca
sos particulares, em detrimento da apreensão da estrutura da 
sociedade. A mental idade conservadora não possui predisposi

ção para teorizar. Sendo a organização da sociedade vista co

mo fruto de uma ordenação natural do mundo, o conhecimento vi 
sa um controle prático das situações presentes. O conservador 

elabora seu pensamento como reação â circunstâncias históri
cas e id&ias que se afiguram ameaçadoras i sua influ�ncia na 
sociedade. O conservadorismo torna-se consciente, no plano da 

reflexão, como defesa, decorr ente da necessidade de armar-se 
ideologicamente para enfrentar o embate das forças oponentes. 

Sem qualquer pretens ão exaustiva, estes são al 

guns traços que conferem um perfil ao conservadorismo, o qual 

adquire matizes �specíficas nas d iversas correntes internas 
do próprio pensamento conservador e frente ã situações histó

r icas particulares nas ·quais se expressa. 

Nisbet, afirmando ser o conservadorismo moder 
no fruto da Revolução Francesa e da Revolução Industrial ana 
lisa sua influência no pensamento sociológico a partir do que 

denomina �dêia◊ elemen�oJ da sociologia, (49) das quais a no
ção de comunida.de é a de maior alcance e a mais fundamental: 

(� Nisbet elabora o estudo do pensamento sociológico a partir das 
idéias elementos, que formam, no seu entender, os elenentos constituti
vos da sociologia, a "medula" dessa disciplina científica, persistindo 
desde a época clássica da Sociologia roderna até o momento presente. São 
elas: comunidade, autoridade, status,sagrado e alienação. Cada uma des
tas idéias está associada a uma antítese • da qual deriva grande parte de 
sua significação: comunidade-sociedade, autoridade-poder, status-classe, 
sagrado-secular, alienação-pr ogresso. O autor desenvolve sua análise a 
partir da hipÓtese de que o ethos do individualismo (indivíduo natural) 
e a visão da ordem baseada em interesses racionais não esgota o pensamen 
to do Século XIX. Verifica-se, aí, a reação do tradicionalismo contra a 
razão analítica, do conn.malismo contra o individualismo, do não racional 
contra o puramente racional, como resposta intelectual a situação da cr_!. 
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"Quando digo conn.midade, queTo significat algo que u,!_ 
trapassa a mera comunidade local. A palavra, tal como a 
encontramos em grande parte dos pensadores dos Últiros 
séculos, abarca todas as fonnas de rela�ões caracteriza 
das por alto grau de intimidade pessoal, proftmdidadê 
emocional, compromisso moral, coesão social e continui
dade no tempo" ( 50) 

A comunidade tem s ua força p roveniente de moti 

vações mais p rof undas  que o mero  interes se racional,  na  qual 
o homem é concebido como totali dade, e não a par tir dos pa

péis que desempenha nà ordem social. Seu model o  do  ponto d e
vista his tórico é a família. Os laços d e  comunidade pas sam a
compor a idéia da "boa sociedade", estando na base d o  concei

to do social, tal como é, predominantemente, utilizado pelos
s ociólogos. ( 51) O simbolismo da  comunidade  tor na-se um meio
de legitimação das relações sociais, um novo esquema de :ut o

pia.

A noção de comunidade permeia a produção d os 
autores c lássicos da teoria sociológica: a s ociologia, embora 
se a p resente como uma f orma sec u larizada de conhecimento, in  

se da  época. :e nesse processo gue emerge o conservadorismo moderno carac 
terizado pela defesa da tradiçao social, de origem medieval, dela deri::
vando a insistência nos valores supra-mencionados, incorporados pela so
ciologia 100derna, embora esta se afirme co:roo uma fonna secularizada de 
conhecimento. O conservadorismo reage contra o iguali tarism, e o poder 
centralizado no povo, contra a substituição de valores sociais não racio 
nais por normas impessoais e efêmeras de contrato-utilidade, contra a de 
cadência da autoridade política, social e religiosa; reage, ainda à per":"

da da liberdade medieval e a decadência da cultura pela sua difusão jtm
to as massas. Ver: R. Nisbet. La Fonnación del Pensamiento Sociológico, 
op. cit.� Ver, também, a análise critica dêssa perspectiva em J.S. Mâr
tins. ºAs Coisas no Lugar •.• ", op. ci t. 

(50) R. Nisbet.- La Formaciôn del Pensamiento Sociológico, op. cit.,
p. 71-=72.

(51) "A sociologia, mais do que qualquer outra disciplina, deste sé
a.ilo,cleu primazia ao conceito do social. O ponto que querems insistir 
é, sem dúvida, que o referente ao social foi quase que invariavelmente o 
comtmal. "Conm.mitasn e não "societas" (com suas conotações impessoais) 
é a verdadeira fonte etmológica da palavra "social", tal como a enprega 
o sociólogo em seus estudos sobre o parentesco, a economia, o sistema pú
blico." R. Nisbet. idem, p. 82.
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corpora o compromis so com o conservadorismo. (52) Nisbet assú 

me a hipótese de que as  preocupações hoje vigentes na sociolo 
gia norte-americana com a ordem social, ajustamento/desajusta 
mento social, integração/desintegração grupal, com a natureza 

da personalidade estão enraizadas na tradição con servadora do 
pensamento europeu do Século XIX, mais do que no sistema lib� 
ral, geralmente tomado como o fundamento da sociologia moder 

na. (§1_) 

O Serviço Social nasce e se desenvolve na Órbi 

ta desse universo teórico. Pas sa da influência do pensamento 
conservador europeu, franco-belga, nos seus primórdios , para 
a sociologia conservadora norte-americana, a partir dos anos 
quarenta. Incorpora a noção de comunidade como matriz analíti 

ca da sociedade capitali sta e como projeto norteador da açao 
profissional. Porém a comunidade é erigida como ótica de in 
terpretação da sociedade capitali sta, quando já deixou de ter 

contrapartida histórica, isto é, quando a sociedade encontra
se estruturada não mais  segundo os  princípios das relações c2 
munitârias, mas conforme os parâmetros da racionalidade bur

guesa, da reprodução capitalista do capital. 

(52) Nisbet demonstra como a noção de comunidade está presente na 
teoriasociolÓgicà: em C omte, a sociedade é considerada a COlffllllidade "in 
extenso", ser supremo do culto positivista; a comunidade como utopia es
tá expressa no seu conceito de comunidade moral (comunidade perdida é c2 
munidade que tem que ser ganha, é o tema que orienta tanto sua Estática 
como sua Dinâmica social). Le Play introduz o estudo e�Írico substanti
vo da comunidade, através do estudo da família da classe trabalhadora 
(Os Trabalhadores Euro;eeus, de 1855) • Em Tfümies a comunidade aparece co 
mo tipologia, no "geme1sêhaft" e ºgesellschaft": opõe "à no.ção de comi.mi=

da.de (no sentido definido por Nisbet) a sociedade como um tipo de rela 
ção humana caracterizada por alto grau de individualismo,i�essoalidade7 
contratualismo, procedente da volição e do puro interesse. A comunidade 
aparece também, como metodologia em Durkheim, Simmel, e Weber, tornando
se instrumento de análise da conduta reflexiva do ser humano. Ver: R. 
Nisbet. La Fonnaciôn� .•• op. cit., especialmnte cap. III. 

(53) R. Nisbet. "Conservadorismo e Sociologia", op. cit.
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O princípio da solidariedade (54) � incorpor! 
da como diretriz ordenaciora das relações sociais, em tensão com 
seus fundamentos históricos concretos. As relações sociaÍ$ 
passam a ser vistas invertidamente: a coisificação alienadora 
das relações que se estabelece no universo da mercadoria sao 
obscurecidas, fazendo reaparecer, na base mesma da sociedade, 
relações pessoais, solidárias, personalizadas. 

Por�m importa destacar que na base desse con 
serva.dorismo existe um compone.n.te u:tÕp.lco assimilado pelo Ser 
viço Social, decorrente desse universo teórico, balizado pela 
filOSQfia humanista cristã. A comunidade ressurge aí como uto 

j'.,•!i 

pia (55) nos meandros de um reformismo conservador, orientan 
do a ação profissional. 

A comunidade como utopia contém 'um componente 
de resistência ã organização social da sociedade capitalista, 
componente este anti-capitalista, por que anti-societãrio :sua 
viabilidade hist6rica é dada pela superação do capitalismo, 
pela supressão da mediação coisificadora da mercadoria nas re 

(W Ver as análises de 'J .s. Martins, incorporadas no desenvolvi.Den
to dessa reflexão: J .s. Martins. A Imi a ão e Crise do Brasil · · ârio, 
o� cit., especialmente ''O Campones e a Comm.i e Utop1ca • p. · -2 ;" Rê1ações de Classe e a Produção Ideológica da Noção de Trabalho" ln:
Contexto n9 5, São Paulo, Hucitec, maio 1978, p. 37-53. 

(55) Mârtins , analisando o camponês e a commrldade utópica sustenta 
a respeito da utopia conru:ni. tária. ''Enquanto visão de mundo que norteia o 
relacionamento numa formação social concreta,. ela explica integralmente 
a vida canp,nesa, .estabelecendo os nexos entre os elementos da situação 
como se não fossem referidos a outros conponentes dafonna.ção capitalis
ta". J.S. Martins. A Imigração e Crise do Brasil Agrário, op� cit.,p.29. 
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lações entre os homens. (56) ·Segundo Martins, contl:m um ptoj� 
to de vida alternativo que busca efetivar, mas que S desprovi 

, .,,,;.

do da base histórica, ao desconsiderar a estruturação da pr� 
pria sociedade capitalista. Consequentemente, o que subjetiv! 
mente pode ter um cará ter de recusa, ê vivido objetivamente -
como confirmação da ordem vigente. 

Enquanto os fundamentos do modo de vida veicu
lados pela utopia comunitária são redefinidos pelo capitalis
mo, essas redefinições não são apreendidas pela consciência 
dos agentes sociais, que permanece aderida a um modo de vida 
estranho ao capitalismo. O que se apreende são os e6eizo4 da
quela redefinição, os quais se busca neutralizar. 

Analisando a sociedade a partir do suporte teó 
rico da noção de comunidade, do princípio da solidariedade c� 
mo base ordenadora das relações sociais, o Serviço Social alia 
a este universo teórico um outro elemento: a filosofia social 
humanista cristã� Ao mesmo tempo, aprimora os procedimentos 
de intervenção incorporando os progressos do Serviço Social 
norte-americano no que se refere aos métodos de trabalho com 
indivíduos, grupos e comunidades. Ou seja, enquanto os proce
dimentos de intervenção são progressivamente racionalizados 
o conteúdo do projeto de ação profissional permanece fundado
no reformismo conservador e na base filosófica aristotélico
tomista.

(56) ". . . intersubjetivamente, a comunidade utópica constitui uma
formaae resistência, passiva ou não, is I'l_!Pturas estruturais da socieda 
de; objetivamente, porém, a utopia conunitaria se insere dinamicamente -
nas relações sociais como resistências aos efeitos sociais dessas nzptu
ras. Isto ê, inverte o seu sentido. Alienadamente o camponês fonnula e 
desencadeia · sua �si� à sociedade capitalista. Essa oposição fundada 
na utopia conu.mitaria e anti-capitàlista, na·medida em que é anti-socie
tária, isto é, na ioodida em que àntagçmiza a idéia constitutiva e domi� 
nante do sistema gue é a de sociedade, enquanto contrato, vinculo raci.2_ 
nal, fruto da razao abstrata, que se traduz num querer objetivamente da
do". J.S. Martins. A Imigraxão e Crise do Brasil Agrário, op. cit., p .. 
27-28.
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Este arranjo te6rico-doutrinirio�operatívo pe,!_ 
mi te que a profissão mantenha o seu ca:râter mtssioni.r'id',. atu!_. 
lizando as marcas de origem e atendendo, concomita:ritéfflth1te,ãs 
exigências ,de tecnificação que lhe impõem a moderrtizâtio da 
sociedade e do Estado. Se isto permite que a propostg profi��

sional se adeqile às exigências da ordem burguesa, na conscii&
eia dos agentes profissionais se instaura uma profunda ambi

gilidade: a ação ·que é desencadeada, subjetivamente, como recu 
sa aos "excessos de diferenciação social", como forma de ate

nuar ou atê mesmo de eliminar as injustiças sociais ou como 
missão a serviço do "homem", se transubstancia objetivamente 
numa prática que reforça os fundamentos da ordem alienadora, 
que produz e reproduz as desigualdades sociais. Bm outros te,!_ 
mos: os efeitos da ação profissional aparecem como uma 
ção dos propósitos humanistas que a orientam. Torna-se 
vela defazagem entre propósitos e resultados da ação, 
teoria e prâtiça. 

neg!_ 
palpâ 
entre 

O pensamento humanitário incorporado pelo Ser 
viço Social conduz a que a humanização das condições de vida 
e de trabalho dos segmentos sociais que constituam a "client! 
la" atendida pelo profissional seja proposta como objetivo de!!_ 
tro das condições do trabalho alienado, que não são question!_. 
das. Veicula a "ideologia do trabalho" (57)  e confirma a con 
dição do trab�lho assalariado, como elemento constitutivo da 
ordem social'"natural", ao mesmo tempo em que coloca como ob 
jetivo fazer da prática profissional um instrumento de rec� 
nhecimento da pessoa do trabalhador, enquanto indivíduo párti 
cular, enquanto "sujeito" •. Os efeitos da exploração capitali� 
ta do trabalho são reconhecidos e transformados em "problemas 
sociais", justificadores da ação profissional, não se colocan 
do em questão as razões históricas daquela exploração. Este 

(57) J.S. Martins. ".As relações de Classe e a Produção Ideológica da
Noçãoae TrabalhO'\ óp. 'Cit. 
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esquema de percepçao permite conciliar a concepção humanis� 

ta-cristã de vida e a exploração burguesa do trabalho. Aí a 

exploração das classes ê suposta e os esforços passam a se 
orientar no sentido de fazer com que burgues e operário sejam 
solidários, dado que sua condição comum de pertencerem a uma 
mesma "comunidade produtiva" e também de "seres humanos" 
sobrepuja: qualquer diferença social. Como as bases da organi 
zação social são tidas como dadas, não sendo questionadas em 
suas raízes, a solução entrevista está a nível da 4e6oftma do 
háme..m den:tll.o da. .õoc..ieda.de, para o que deve contribuir o Servi 
ço Social. 

Assim, essas representações que orientam o con 
teúdo de um programa para a sociedade, embora preservem seu 
conteúdo utópico, não se antagonizam com a ordem capitalista, 
passando a serem mobilizadas e incentivadas pela própria burgue -
sia e pelo Estado. 

�As características ressaltadas do :pensamento 
conservador, encontram-se profundamente enraizadas no discur
so e na prática profissional, tornando-se parte integrante 
da configuração da profissão. Além da noção de comunidade já 
salientada, merece destaque a �nfase na 6011..ma.çio .õoc..ia.l, mo-
11..a.l e in:telec:tua.l da óa.mZlia., considerada como célula básica 
da sociedade. Trata-se de um trabalho "educa.:tivo" junto i fa-
mília operãri�, especialmente junto daqueles mais carentes 
que têm acesso aos equipamentos sócio-assistenciais, tendo 
em vista o reforço do núcleo familiar e a integração de seus 
membros à sociedade. � na história familiar que sao buscados 
os elementos explicativos de comportamentos individuais nanô
malos" ou "desviantes" de um padrão tido como "normal". A fa
mília, como grupo social básico, é erigida como núcleo do 
trabalho profissional e como referência para a apreensao da 
vida em sociedade, em contrapartida ãs classes sociais. 
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A .lnd.lv.ldua.l.,é,za.ç,iio do.ó "c.a.-00-0 .6oc..,é,a..l.õ", em detri 
mento d o  reconhecimento da situação social comum vivida pelos 
segmentos sociais que constituem a "clientelan do Serviço S o
cial, é outra característica marcante dessa atividade profis
sional. Os indivíduos são encarados como seres únicos e parti 
culares, com potencialidades a serem desenvolvidas, desde que 
estimuladas, cuja dignidade· de seres humanos e cuja liberdade 
merecem o respeito do profissional. Porém, tais característi
cas tendem a ser apreendidas desvinculadas de suas bases mat� 
riais, isto é, subjetivadas e autonomizadas da situação so
cial de vida dos " clientes", transformando-se em.princípios e 
postulados universalizantes orientadores da ação profissional. 

(g) 

Outro fator a considerar refere-se à zeridêneia.

emp.,é,�.úza. e p�agma.z.l.õza. que vem marcando essa prática profis
sional. Ganham relevo as atividades de pesquisa e classifica
ção da população cliente que sempre constaram como uma das 
atribuições básicas do Assiste.nte S ocial, como pressuposto P!!. 
ra a concessão de auxílios e benefícios sociais. Apenas o co
nhecimento empírico, mesmo que circunscrito à ârea sob inter
venção, viabilizaria aquela intervenção. Essa atividade de 
pesquisa, realizada mui tas .vezes através da visita domiciliar, 
busca na realidade identificar os elementos que compõem o mo-

(58) Dentre os pgstulados ·éticos e metafísicos para a ação do Serviço
Sociartem-se: "a) postuladÕ rui'dignidâde dâ ·�ssóà húma:na: que se enten
de c0100 uma concepção do ser humano numa posiçao dê eminência ontológica 
na ordem tmiversal e ao qual todas as coisas devem estar referidas ; b) 
postulado da sociabilidadé·essencial da frussoa humana: que é o reconheci
mento de dimensao intrinseca a natureza :umana, e, em decorrência do que 
se afinna o direito da pessoa humana encontrar, na sociedade, as · côndi
ções para sua auto-realização; e) postulado da perfectibilidade humana: 
compreende-se cano o reconhecimento de que o homem ê, na·ordêm ontol6gica, 
um ser que se auto-realiza no plano da historicidade hunana, em decorrên
cia do que se admite a capacidade e e>tencialidades naturais dos indiví
duos, grupos e cona.midades e populaçoes :para progredirem e se auto prooo
verem". ''Documento de Ara.xá". Debates Sociais, n9 4, ano III, maio 196 7, 
p. 9.
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do de vida e de existência do proletariado, o que possibilita 
uma hierarquização dos 4l�co-0 -0oelai-0 a que estão sujeitos os 
indivíduos, famílias e grupos sociais e a consequente delimi
tação de uma população alvo preferencial a ser atingida pelos 
programas assistenciais e pelo próprio Serviço Social. A hie
rarquização dos riscos obedece a uma classificação baseada n� 
ma escala de "tipos de desajustamentos bio-psico-sociais" que 
estigmatiza e etiqueta a população, informando aos organismos 
institucionais a atitude a assumir frente a cada grupo, a 
qual pode oscilar de medidas paliativas rotineiras à multipli 
cidade de iniciativas de intervenção e controle. 

Se o Serviço Social surge no seio do movimento 
católico, o processo de profissionalização e legitimação da 
profissão encontra-se estreitamente articulado ã expansão das 
grandes instituições sócio-assistenciais estatais, pára-esta
tais e autárquicas que surgem, especialmente. na década de 
quarenta. (�);A criação dessas grandes instituições tem como 
pano de fundo um período marcado pelo aprofundamento do mode
lo corporativista de Estado e por uma política econômica favo 
recedora da industrialização. A expansão do proletariado urba 
no, reforçada pela migração interna, cria a necessidade polí 
tica de controlar e absorver esse .setor. Nesse processo, o E� 
tado tem que incorporar, necessariamente, parte das reivindi
cações populares, ampliando a base de reconhecimento legal da 
cidadania do_proletariado e dos direitos sociais daí decorren 
tes, atrav6s de uma legislação social e sindical profícuas no 
período. 

:S nesse contexto que emergem as grandes insti
tuições· assistenciais e previdenciárias como parte dos esfor 
ços reformadores do Estado para responder as pressões das n_o
vas fprças sociais urbanas. O Estado. passa não s6 a intervir 

(59) Surgem, nesse período, o Conselho Nacional de Serviço Social 
(1938), a Legião Brasileira de Assistência (1942), :0 Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (1942) e o Serviço Social da Indústria (1946).
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na regulamentação da força de trabalho, mas também no estabe
lecimento e controle de uma política assistencial intimamente 
vinculada às organizações representativas das "classes produ
toras''. Estas, progressivamente, confirmam sua adesão i polí
tica de controle social da ditadura varguista, ao perceberem 
que a ºpaz social" imposta através de urna legislação simulta
neamente paternalista e repressiva reverte em rentabilidade� 
conômica da empresa. 

O surgimento dessas instituições representam 

uma enorme ampliação do mercado de trabalho para a profissão, 
tornando o Serviço Social uma atividade institucionalizada e 
legitimada pelo Estado e pelo conjunto dominante. Se era o ca 

rãter de missão de apostolado social e a origem de classe dos 
"pioneiros" que conferiam legitimidade ã intervenção do pro
fissional, agora essa legitimidade será derivada do mandato 

institucional, confiado ao Assistente Social direta ou indire 
tamente pelo Estado. A vinculação institucional altera, ao 
mesmo tempo, a clientela do Serviço Social: de pequenos seg -
mentos da população pobre em geral, atingida ocasionalmente 
pelas obras sociais confessionais, seu público se concentrará 
em amplos setores do proletariado, alvo principal das políti

cas assistenciais implementadas  pelas instituições. Este pro 
cesso constitui, ainda, a consolidação da profissionalização 
do Assistente Social, que se torna categoria assalariada, es 
tendendo-se seu recrutamento junto aos setores médios. Em su 
ma o Serviço Social deixa de ser um instrumento de distribui
ção da caridade privada das classes dominantes, para se trans 

formar prioritariamente, em uma das engrenagens de execuçao 
da política social do Estado e setores empresariais. 

Nesse processo de institucionalização a profi� 
são passa a ser crescentemente incorporada aos programas que 
concretizam as políticas sociais do desenvolvirnentismo popu-
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lista, (60) que após a Segunda Guerra torna-se a ideologia do 
minante. Esse processar permi tirâ 1 também,ao Serviço Social 
-- da mesma forma que o permi tiu  sua cooptação pelo Estado -
manter com algumas adequações as características básicas da 
prática e do pensamento conservador, que o marcam desde a sua 
origem . 

A atualizaç�o da herança conservadora, aparece 
de forma mais destacada no "pÓs-64" e informa as respostas d!!_ 
das por parcela majoritária da categoria profissio»al às no
vas demandas que lhe são apresentadas no capi talismo 5onopo -
lista . Essa atualização incide em mudanças no discurso, nos 
métodos de ação e no proje to de prática profissional às novas 
estratégias de controle e repressão da classe trapalhadora, 
e fe tivadas pelo Estado e pelo grande capital, para atender às 
exigências da política de desenvolvimento com segurança. Tra 
duz-se numa mode4nizacão da in-0tituição Se�vico Social. De  um

lado, tem-se a:preocupação com o aperfeiçoamento do tnstrume!!_

tal operativo, com as me todologias de ação, com a busca de 
padrões de eficiência, sofisticação de modelos de anâlise,dia 
gnóstico e planejamento,  enfim uma tecnificação da ação pro
fissional. (61) Esta é acompanhada de uma crescente burocrat! 
zação das atividades insti tucionais, resultahtes das reformas 
administrativas que atingem o aparelho de Estado, as grandes 
insti tuições assistenciais e as empresas. 

(@ Ver entre outros: Anais do II Congresso Brasileiro de Serviço 52_ 
cial. Rio de Janeiro, CBCISS, 1961 e S.B • .Anunann. Ideololia e Desenvolvi
mento de Co:rmmidade no Brasil, São Paulo, Cortez Ed. , 19 O. 

@!) tin dÕs exemplos mais expressivos desta mdemização são os dois 
Seminarios de Teorização do Serviço Social, promvidos pelo CBCISS com o 
apoio de Órgãos governamentais e patronais, em Araxá (196 7) e TereZÓpolis 
(1970), que tiveram ampla repercµssão nacional e internacional, no meio 
dos Assistentes Sociais. Os re$Ultados desses eventos encontram-se expres 
sos no "Documento de Araxâ". Revista Debates Sociais, n9 4, ano III, RiÕ 
de Janeiro, CBCISS, maio 1967; e no ''Dõêüiiimto dê Terezópolis - �todol.2_ 
gia do Serviço Social". Revista Debátés Sociais. Suplenento n9 4, Sa. ed., 
Rio de Janeiro, CBCISS, set. 1978. 
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De outro lado, verifica-se uma maior aproxima� 
çao do d iscurso profissional aos fundamentos da teoria da mo
dernização presente nas C iências Sociais. (62) Expressa-se nu 
ma prática profissional, numa perspectiva voltada para mudan 
ças de hábitos, ati tudes e comportamentos d o  trabal hador ten
do em vista sua adequação aos novos ritmos de desenvolvimento. 
Este tipo de suporte cientffico  mantem-se, porém, articulado 
à metaf ísica aristotélico-tomista que informa a base filosófi 
ca da  visão de h omem e de sociedade , (63) o que permi te a pro 
fissão atualizar seu caráter missionário, preservando o seu 
componente utópico. 

Face ao clima repressivo e autoritário, decor
rente das mudanças políticas da década de sessenta, os Assis
tentes Sociais refu g iam-se, cada vez mais, em uma discussão 

...
dos elementos que supostamente conferem um perfil peculiar a
profissão; seu objeto, objetivos, métodos e procedimentos de 
intervenção, s�ndo aí privilegiada a ênfase na metodolo g ia 

(62) Sobre a teoria da modernização ver, entre outros: G. Gennani. Po
lÍ ticay Sociedad em una :f!�ca de Transición. Buenos Aires, Ed. Paidós;
1962, E:B. Hãgen. ôn the Têo3 óf Social Cfiange. Homewood,Dorsey Press, 
1962; D. Lerner. Toe Passin o Tradicional Socie : Modemizin the 
Middle East. New or , e ree ress, ; • 1 eiro ,,..u,-....u;......... can-
ces e Limites da Teoria da :Modernização". Revista de Administração de Em
Eresas, n9 2, vOl. 10. Rio de Janeiro, Funêlãçao Gêtülio Vargas, jul-set 
1970, ..P· 169-192. F .H. Cardoso e E. Faletto. De�ndência eDesenvolvirento 
na .America Latina. Rio de Janeiro, Zahar, 1973; o. Ianni. Sociológia dâ
sõciologia Latino-Americana. Rio de Janeiro, Ed. Civilização �rasileira, 
1971. 

@l) Ana Augusta de Almeida comentando o Documento de Araxá considera 
que a linguagem filosófico-científica empregada no documento revela as c� 
locações do chamado ''modelo brasileiro no Servi'io Social" em dois nnmdos 
culturais: no do :eensamento metafísico, aristotelico-tomista, que informa 
os conceitos, a logica das categorias; o da intervenção, construída em 
tennos teÕrico-cientÍficos, mnna abordagem estrutural (sic) inserida num 
contexto político-econômico com instruirental emprestado das Ciências So
ciais" A.A. Almeida "O movimento de Reconceituação rlo Brasil. Perspectiva 
e Consciência". Debates Sociais, n9 21, Rio de Janeiro, CBCISS, 1975, p. 
43-53.
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profissional. (64) A tecnificação possibi lita uma eufemização 
do paternalismo autoritário presente na ação profissional, de 
senvo lvendo méto dos de imposição mais sutis que preconizam a 
uparticipação" do "c liente" nas decisões que lhe dizem respei 
to; participação e sta, que não prescinde do respe ito ã hierar 
quia (65) e ã delimi tação pre cisa de campos entre o técnico e 
o "paciente". (66)

Instaura-se, ao mesmo tempo, uma forte tendên 
eia, presente em segmentos espec íficos do meio profissional, 

privilegia à p-0.lcolag.izaç.ão da.6 1te.laç.Õe-0 J.>oc.ia.i-0, (67) que 
problemas de desintegração e desadaptação social  e 
isto é. problemas relacionais, que necess itam ser 
através do diálogo.  Esta ênfase leva à priorização 

funcional, 
·:tratados 

de todas 
as necessidades que se situam além das carências objetivas e 
materiais do c liente, isto é, problemas existenciais que de 
vem ser tratados profissional�ente. As exigências de sobrevi 
vência são ti dàs como demandas secundá rias para uma profissão 

(�4) "Na medida em que se fechava o caminho para uma crítica efetiv<! 
da viãã social, o Serviço Social Brasileiro iniciou a crítica de suas pr.2_ 
prias modalidades de intervenção. Em outras palavras: impossibilitado de 
questionar-se socialmente. o Serviço Social brasileiro se questionou me
todolo&icamente. As preocupações sobre a função social do Serviço Social, 
a analise dê seus valores ideológicos t o tratamento de suas implicações 
sócio-políticas, tudo isto foi substituído pelo excessivo cuidado com o 
instnunental que deveria ser utilizado no exercício profissional... O 
fetiche da teoria metodológica invade os círculos institucionalizados. 
transfere-se aos seminârios profissionais e estende-se às atividades do
centes ••• As construções teóricas se desenvolvem em instâncias de abstra
ção tomadas diretrurente do pensamento estrutural-flll1cional ou do discurso 
lógico do neo-positivismo. J. P. Netto. 11La Crisis del Processo de Recon
ceptualización del Servicio Social". In: N. Alayôn et alii. Desafio al 
Servicio Social. Buenos Aires. Humanistas. 1975. 

(65) Ver: D. Pignon e J. Querzola. ''Ditadura e Democracia na Prod�"
e A. 'Gõrz. ''Técnica, Técnicos e Luta de Classe". ln: A Gorz. Críti
ca da Divisão do Trabalho, ºP

.s 
cit., p. 91..-140 e ZIT-248, .respectivamen

te. 
® J .A. Guilhon de Albuquerque. A Metáfora da Desordem. Rio de Ja

neiro, Paz e Terra, 1977. 
(67) J. Verdês-Leroux. Le Travail Social, op. cit. Ver, especialloonte

cap. Z:- ''Técnica e Espiritualidãde no Confronto dê Classe", p. 82-101. 
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que procura ultrapassar o estigma assistencialista. Os proble 
mas materiais tendem a ser espiritualizados, transformados 

em dificuldades subjetivas, de adaptação social: didifuldades 
do lndlvZdao beneficiar-se dos recursos e oportunidades que 
a sociedade lhe oferece. O cliente não deve ser visto como um 

"pobre", mas como uma "pessoa" . . e, todos os cidadãos são clien 

tes potenciais do Serviço Social, visto que todos podem apre 
sentar problemas relacionais e afetivos que necessitam orien

tação psico-social. Instaura-ie, assim, uma tendência trans 

classista na consideração da clientela do Serviço Social, em 
choque com sua realidade efetiva, constituída dos segmentos 

mais pauperizados da classe trabalhadora. A psicologização das 
relações sociais permite preservar o julgamento moral da 
clientela, agora encoberto por uma a parência científica que 

tem por base rudimentos da psicanálise. 

Subjacente a esse processo de atualização da 

herança conservadora do Serviço Social, nota-se a permanência 
e reforço de dois elementos que marcam, profundamente, o sen 

tido da pritica profissional e as percepç6es que os agentes 
têm da mesma. De um lado, tem-se a transformação de questões 

que são de economia política em problemas assistenciais, (.§!) 

paralelamente à transformação de direito e usufruto de con 
quistas sociais do proletariado, em concessão de benefícios; 
benefícios esses que nunca são vistos como direitos, mas como 

expressão de·carências, "faltas", ndesvios de personalidade"� 
etc .• Por outro lado, reforçam-se mecanismos que dificultam a 

apreensao dos reais efeitos da ação profissional. A reificação 

dos métodos e técnicas da intervenção, a burocratização das 
atividades, a psicologização das relações sociais, a absorção de 
uma terminologia mais adequada ã estratégia de crescimento ec� 

nômico acelerado são fatores, entre outros. que contribuem para 

· (68) O. Ianni. Prommciruoonto, como membro de Banca Examinadora da 
Tese ele Mestrado de Maria Luiza de Souza, PUC-SP, 18 de agosto de 1978. 
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encobrir na consciência do profissional as reais implicações 
de sua prática. Aprofunda-se a distância entre as pretensões 
teóricas dos profissionais e os efeitos de sua intervenção, 
enquanto agentes das políticas sociais do Estado. Nesta pers
pectiva, a resolução da "crise da profissão" reduz-se, cons
tantemente, a um maior aperfeiçoamento :.técnico-instrumental; 
vincula-se ao reconhecimento, pelas instâncias responsáveis 
pela elaboração e implementação das políticas sociais, das po 
tencialidades daquele instrumental, para atuar sobre a ttques
tão social". Essa perspectiva implica na reafirmação e apro
fundamento da subordinação do Serviço Social às necessidades 
da política de dominação e controle das classes subordinadas 
emanadas do Estado, e portanto, na negação dé qualquer velei
dade crítica que ultrapasse os limites do sistema. Resume-se, 
na prática, à procura sempre renovada de apresentar-se como 
alternativa confiável de enfrentamento da "questão social", 
ampliando o ca:npo de ação profissional e a legitimidade dessa 
intervenção junto às instâncias mandatárias, aparecendo, ain
da, em nível secundário, a preocupação em torná-la mais acei
tável pela população cliente. 

5.4.2. A �1ptura oo- a Herança Conservadora 

A revisão da trajetória histórica do Serviço 
Social no Brasil aponta, como sugerido anteriormente, para a 
prevalência de um comportamento essencialmente conservador.N.2_ 
ta-se, a partir dos registros disponíveis, que; apenas nos 
fins dos anos cinquenta e início da década seguinte, que se f!!_ 
zem ouvir as primeiras manifestações no meio profissional que 
se posicionam contra o "status quotl e contestam a prática in! 
titucional vigente. Esses questionamentos emergem numa conju� 
tura marcada por uma situação de crise e intensa efervescência P.2. 
lítica no continente, no quadro do colapso do populismo e de 
uma reorientação tática do imperialismo em relação às socied! 
des dependentes. Por outro lado, é nesse mesmo quadro conjun
tural que o meio profissional começa a ampliar-se e moderni-
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zar-se com rapidez face à multiplicação das Escolas especiali 
zadas e a demanda objetiva do Estado e das empresas. 

No plano político interno essas manifestações 

irão coincidir com a intensificação da radicalização política 
que marca o período final do pacto populista e que tem por 
desfecho uma expressiva mudança na correlação de forças com o 

movimento de 1964. Nesse panorama o meio profissional passa a 
ser pressionado a posicionar-se face o debate que atravessa 
a sociedade, que naquele momento pode ser sintetizado na que� 

tão das "reformas de base ", entre as perspectivas de moderni
zação e das reformas estruturais. 

O crescimento da organização dos trabalhadores 
urbanos e rurais se faz acompanhar de um processo de politiza 
ção dos setores médios. Assume expressão uma "esquerda cristã", 
que passa a influenciar contingentes maiores de Assistentes 
Sociais, seja a�ravés das Escolas, do movimento estudantil,s� 
ja pela convivência no interior do."bloco católico". A ideol� 
gia nacional desenvolvimentista, especialmente aquela produzi 
da e difundida pelo Instituto de Estudos Superiores - ISEB, é 
crescentemente absorvida por parcelas do meio profissional. 
Assim a própria realidade apresenta questionamentos políticos 
que sensibilizam segmentos de Assistentes Sociais e se tradu-
zem num início de revisão da prática da instituição 
Social. 

Serviço 

Com o movimento político-militar de 1964, es

sas manifestações são isoladas e obrigadas a refluir. reapare 
cendo, apenas, nas décadas seguintes. Apesar da presença des
sas tendências expressarem um dado novo de significativa im

portância para o desenvolvimento posterior da profissão, na 
busca de novas bases de legitimidade, a dimensão que assumem 
ê restrita, aparecendo apenas como marginais e pouco defini

das. Cabe considerar também que a crítica que essas correntes 
passam a explicitar e o contra-discurso que produzem não po-
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vem ser, a inda, caracterizado s como uma ruptura com a herança 
conservadora do Serviço So cial. Situam-se nos msrtos �o hu•a 
nismo e do desenvo lvimentismo , não a t ingindb as bases da org� 
nização da sociedade. 

O aprofundament o  desses questionamento s recup�

rarâ o início do s debates que se verifico u no s ano s sessenta, 
incorporando , ao mesmo tempo, o s  temas presentes na literatu
ra profissional 1atino-americana representativa do "Movimento 
de Reconce ituação" do Serviço So cial (69) que co lo cam em que� 
tão a perspectiva meramente modernizadora da profissão. 

Se a modernizaçio levada a efeito pela insti
tuição se mantêm dentro do s marcos do pensamento cQJ).servadOI', 
representando não mais que sua a tualização , torna-se necessá
rio qualificar o que se entende por 4up�u4a. c.om aquela. keJt.a.n 
ça, evitando uma pe4.6pec.tiva. manique.i-0ta e/ou pa��iculaJt.i.6ta 
na anâli.6e da p406i-0-0ão. 

·A ruptura com a herança conservadora expressa 
se como uma pltoc.u4a., uma lu�a. po4 a.lc.anç.a.Jt. nova..6 ba..6e.6 de, le. 
gitimidade da ação p406i-0-0ional do A-0-0i.6�ute Social, que 

(69) A literatura profissional produzida em países c0100 U ruguai. Chi
le, �gentina e Peru é absorvida nas elabora�ões iniciais dessa nova�r� 
pect1va. Ver: D. Palma. La Reconceptualizacion: Una Bus�ueda en .Aioorica
Latina. Buenos N.res, Ed. Ecro, Serie Celats, n'" 2, 1'97 ; N. Ãlayon et 
alii. Desafio a1 Servicio Social. Buenos Aires, Humanistas, 1975; V .P. Fa 
leiros. Traba"o Social: ldeolo ia Método. Buenos Aires, Ed. Ecro, 1972; 
H. Kruse. Intr ucion a la eoria iéntifica del Servicio Social. Buenos
Aires, Ed. Acro, sêrie ISI/1, 1972; N. Kisnerman� sête Estúdos sobre o 
Servi�o Social. São Paulo, Cortez e Moraes Ed., 1978; E. Ander-Egg. El 
Servicio Social en la Encrucijada. Mexico, UMBTS, 1971; L. Lima e R. Ro
drigues 'Mêtodologis:ro: EstallidÕ de una l!poca". In: Acción Critica, n9 2,
Lima, Celats/Alaets, jul. 1977; L. Lima. ''MarchasyContramarchas del Tra 
bajo Social: Repasando la Reconceptualización". ln: Acción Crítica, n9 6-;
Lima, Celats/ Alaets , dez. 79; B. Lima� · Cónttibuif O . à 'MétódólOgià dó . Ser
viço Social. Belo Horizonte, Interlivros, 1916;.P. Nêtto. "A Crítica 
C2nservadora a Reconceptualização". ·serviAo Social e Sociedàde, n� �-
Sao Paulo, Cortez Ed. , ano II, mar. 1981; • I. Junqueira. '"fíase Duas Dé
cadas de Reconceituação do Serviço Social: lhna .Abordagem Critica"� ·servi
ço SóCiàl e Sociedade, n9 4, São Paulo, Cortez Ed., ano II, dez. 1980. 
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Jtec.onhec.endo a-0 c.ontJta.diçõe-0 -0oc..la.l-0 p1te-0ente-0 na.6 c.ond.iç.ãe-0 

do exenc.1c.io p1toni-0-0.lonal, bu..õc.a coloc.a1t--0e, objet.lvamênte, a 

�eJtv.lç.o do-0 .lnte1te-0-0e-0 do-0 u-0aâ1tio-0, isto é, dos setores domi 
nados da sociedade. Não se reduz a um movimento "interno" dli 

profissão. Engloba-se num movimento .6oc.lal ma.l-0 genal, deter 

minado pelo confronto e a correlação de forças entre as elas 

ses fundamentais da sociedade� o que não exclui a responsabi 

lidade da categoria pelo Jtu.mo .lmpJtim.ldo à-0 .õu.a-0 at.lvida.de-0 e 

pela 601tma de c.ondu.zi-la-0. 

Essa ruptura, entendida numa dimensão proces 

sual, tem como pré-requisitos que o Assistente Social aprofu,!! 
de a comp1teen-0ã.o da-0 impl.lc.a.ç.Õe-0 pollt.ic.a.-0 de -0u.a p,tâ.t.lc.a pJtE._ 

6.l-0-0.lona.l, reconhecendo-a como polaJt.lzada pela luta de cla-0-

-0e-0. Em outros termos, o profissional é mobilizado na imple

mentação de políticas sociais que trazem no seu bojo interes

ses divergentes e antagônicos que o exercício profissional, 

contraditoriamente, reproduz, tendendo a ser cooptado por 

uma das forças em confronto. Essa compreensão ê básica para 

tornar possível, por parte do Assistente Social, uma opçao 

teórico-prática por um projeto coletivo de sociedade, superan 

do as ilusões de um fazer profissional que paira "acima" da 

história. Isto implica, por sua vez, no enn.lquecimento do in� 
tJtumental eientZá.lc.o de anáti-0e da �eat.ldade -0oe.lal e no aeom 

panhamento atenzo da d.lnâm.lca conjuntunal. 

A interação entre o aprofundamento teórico ri

goroso e a prática renovada, politicamente definida, consti

tui elemento decisivo para a superação das artimanhas ideoló

gicas incorporadas pela profissão em sua evolução histórica:

o voluntarismo, a prática rotineira e burocratizada, as ten

dências empiricistas, e alheiamente do modo de vida e o desco

nhecimento do saber popular, etc.

O posicionamento crítico -- que passa a ser as 

sumido nos Últimos anos por uma parcela minoritária, embora 

crescente, de Assistentes Sociais -- emerge não apenas de ini 
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ciativas individuais, mas corno resposta às exigências apr� 
sentadas pelo momento histórico. Torna-se possível ã medida 
que o contingente profissional se expande e sofre os embates 
de uma política econômica amplamente desfavorável aos setores 
populares. :8 numa conjuntura político-econômica, em que já 
não se pode desconhecer as manifestações populares, frente ao 
revigorarnento dos movimentos sociais e do processo organizati 
vo das diversas categorias profissionais, que a prática do 
Assistente Social passa a ser analisada a partir das implica
ções políticas do papel desse intelectual vinculado a um pro
jeto de classe. Verifica-se, aí, tentativas de ruptura de par. 
te do meio profissional com o papel tradicionalmente assumido, 
na procura de somar-se às forças propulsoras de um novo_-proj� 
to de sociedade. A isso se alia a busca de fundamentos cientí 
ficos mais sólidos que orientem a atuação, ultrapassando a me 
ra atividade técnica. Questiona-se t inclusive, que tipo de 
orientação teó�ico�metodolÔgica deve informar a prática e co
mo esta pode se·r repensada a serviço da produção de conheci -
rnentos voltados para os interesses dos setores populares e de 
sua organização autônoma. Essa nova qualidade de preocupaçao 
com a prática profissional está dirigida ainda a resgatar,si� 
tematizar e fortalecer o potencial inovador contido na vivên
cia cotidiana dos trabalhadores. na criação de alternativas 
concretas de resistência ao processo de dominação . 

. ·�importante frisar que essa perspectiva 
traduz,presentemente, em experiências levadas a efeito 
grupos profissionais num trabalho de organização popular, 
assessoria a movimentos sociais urbanos, seja través de 
versidades, de organismos públicos, de Igreja, etc. Tal 

se 
por 
de 

Uni
se 

.. reflete na estruturação dos cursos, que orientam os curr1cu-
los para uma maior incorporação das Ciências Sociais, amplia� 
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do a bagagem científica dos profissionais. (2.Q.) Amplia-se, 
ao mesmo tempo, o processo 'de organização da categoria prS?_ 
fissional,  através da criação e dinamização de suas entidades 
representativas que vêm marcando presença  nos movimentos e no 
proc esso de organização dos trabal hadores. E, será justamen� 
te o balanço crítico rigoroso dessas experiências que permiti 
ri apontar reavaliações necess árias i essa pritica alternati
va. (Z.!) 

A discussão do papel profissional dentro da  li 
nha de  ruptura com a herança conservadora do S erviç o  Social 
deve passar por duas ordens de consideração em relação ao 
meio profissional  dos Assistentes Sociais. S e  alguns de seus 
segmentos colocam-se na p erspe ctiva de transformar-se em inte 
lectuais orgânicos do prole tariado, não se tem em vista a pa� 
sagem, em massa, da categoria dos Assistentes Socia is para 

(70) lkna das experiências pioneiras, a nível da fonnação profissio
nal nalinha de tentativa de ruptura da herança conservadora do Serviço 
Social ê dada, ainda nos inícios da década de setenta, pela experiência 
da Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais , a 
qual encontra-se documentada através dos seguintes trabalhos: L.S. Lima 
et alii. "A Prática como Fonte de Teoriatt. Escola de Serviço Social da 
UCMG, jtm. 1971 (mi.lreo); L.S. Lima et alii. "A Relação Teoria-Prática no 
Serviço �ocial". In: Com:p�ndio sobre �todologia tara el Trabajo Social.
Buenos Aires, Ed.7rcro, serie ISI/4, Za. ed., 197 , p. 76-178; L.S. Lima
et alii. "Proyecto de Reestruturación de la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad Católica de Minas Gerais (Belo Horizonte)". In; Coandio
sobre Reestruturación de la Carrera de Trabajo Social. Buenõs Afr ., Ed. 
Ecro, sêrie ISl/5, 1973, p. 25-67; "Análise Histórica da Orientação Meto 
dológica da Escola de Serviço Social da UCMG-BH" (mimeo), 1974. 

-

® Nesse sentido aparece de grande relevância a percepção que a 
populaçao cliente fonna da prática geral dos Assistentes Sociais e, es� 
cialmente, das recentes iniciativas. Segundo pesquisa realizada em 1980, 
pode-se verificar que a população-cliente demonstra clareza das diferen
tes posturas e posições de classe que informam a prática profissional, 
percebendo, inclusive, as implicações institucionais de seu trabalho. As 
sume, ao mesl!D tempo, uma posição vigilante frente ao tipo de profissio 
nal que lhe ê apresentado, recus�do aqueles que assumem uma posição con 
trolador�. e tutelar diante. do moviment? poEular. Ver a respe� to: �. Pi� 
re et alii."O Trabalho Social de Orgaruzaçao Popular em Instituiçoes Pú
blicasº . Revista Serviço Social e Sociedade n9 6, ano III, São Paulo,Cor 
tez Ed., 1981, p. 67.98. 
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assumir essas funções. Tampouco deve-se desconsiderar as rela 

ções da categoria -- enquanto expressão dos estratos médios -

com o conjunto da classe trabalhadora, no processo de constru 

ção de uma contra-hegemonia que tendo por centro o proletari! 

do, seja capaz de incluir em seu projeto para a sociedade as 

aspirações especificas dos setores médios que lhe sio mais 

próximos. Nesse sentido o debate sobre o significado e a dire 

ção social da pritica profissional deve �er incentivado no 

meio dos Assistentes Sociais, alargando as bases de um exerci 

cio profissional que respeite e contribua para a defesa da am 

pliação do espaço democrático, da participação popular no mo

mento histórico presente. 
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